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Sosgalizm için, Enperga]İzme ve Faşizıie
_katşı, devrim mücadeLesinde. ,ULUSAL VE TOPLUMSAL

KURTULUŞ, BAĞIMSIZLIK
DEMOKRASİ VE SOSYA-.LİZM sORUNUDUR. .. "

haşyazı tl. Tehi,L

Usak olayları ve
"tertip, mantığı...

"Kjt]elerin tarihse_L öncüLük güCü, iş-
xe Matx'ln en çok değer veı:diğ) şeq;''
v. i. Lenin.
Geçtiğiniz ag ij]kenjn her gananda fa-

şjst saldf...t_ıar gine goğ,Jn bjr biçinde
süfdü. Kardeş7eİimiz, insanfat naz, Ma-
den'de bJçakLandt, Çorun'da kurşun] and.L.
Adana'da gakafda. Efde bü7unan bütün ve-
riJ-et, bu teİöt pofixikasının artacağını
gösterigoİ. İ'aşizn bütüniig7e unudünu ga-
Iatacağ1 zuftjm ve dehşetjn goğunfuğuna
bağ] anlş durunda.

E.ken SeÇim tartlşnaf;la, faşist sa_l-
darlfar ve karkunç bjr gafan Ve denagoji
fartanas1 iÇinde üfke çafkafanmaktadlI. . .
"ilericj BaSlnIn güveil-Liği için nöbet tut
naga hazJr olanJat'', ''Denokrasigi Savunn,1
koniteferi" önerenJer,''sandı.k savuıima
kanitefetinjn hazır7ığlnda'' bLfunan7aİ...
Doğıu 1ıggu7anabif irse, hepsi igi güze7
Ve o]unfu Şegfer. Ama bunca ofagan, öne-
tinin içinde };,jİ taneŞi var kj, biİ kez
daha Maİx'an gükarüdaki söz7erinin ne
denfi hakff oLduğunu 5ğrexigar bize. UŞAK
HALKI NIN ANrj-FAŞ İS1, D iREN iŞ t.

"Uşaklta gözafxana afanan f80 devrjn-
ci öğrencige gan7ış ifade verdirmek i-
çjn pafis taratandan işkence gaps:7dı!
ğa i7erj sürüfmekxediİ. Hafkan, Yag-
Kuf öğrenciferinin ve Befedige BaŞkanf
Muhterefu Kenikfi'nin sürek7i di.enişi
*aİşls]nda Hami Özel ve ÜDnni Erdaf da-
şandaki devü:iaci-le_r §eİbe.st - barak.7J_-
maştlr. " (VATAN, 2f.3.7977 )
Bj]indiği gibi "Uşak olagları'' bir dev

rirnci Yag-Kür öğıencisi ofan Hagdar öz-
TÜRK'ün ö]dürüfnesi ife baŞfan7ş devIincj
gençlerin e7feri üzerinde bir bagü:ak, ce-
nazeİ\jn arkasandaki Uşak hafkanln anti-
taŞist gösteriferj j_te sürjz,üştü. Gece
arkadaşfarlnün cenazesini gürtfalanda tu-
tan devrinci öğrencilere gözgaşartzca-S is
banbaft gag]am ateşfi Polis-Jandarna ta-
aİrüzu o7nuş, saglsaz genç ve ha.lktan ki-
şifeI garafanm7ş, 2ao civaranda devrifuCi'gözaftlna afanmaş ve Senjha öZGijR isirnfj
bir genç kaz da gagfln ateşj "sonucu öl-
d!jr!:ryı!:ş!ü: Tüm bu telöte rağnıen kinse

( Devamt arka sahİfede )

rİp lüvük kongre
|ıorarlorı üzerine...

"Sosyalist" partilerden TİP I. olağanbüyükkong
resi topland1. Genel görünümü itibarr ile ve özel
o1arak Kongresinin yansrttıklar1 ile TiP, bizce bu
tür paıtiler:in ciddiye alrnnaya değer o1anldlr.

Savunduğu, burjuva ideolojisine, 1ider kadrola-
rının geçıniş deneyinılerde (ideolojilerine parale1
olarak) gösterdigi uzlaşmacı tutum]arına rağmen
TlP, işçiler içinde belLi bir yaygrnlrk, denokra-
tik kitle 6rgütleri içinde yönetiınlere egemen o1a-
cak ölçiide etkinlik sağlayabilmişİiİ. Bunlar düşü-
nülürse TiP'in ciddiye aIrnmasrnın gerekliIiği İn-
laşrlabilir, Bir yanlış, yaygın ve etkili o1duğu
ölçiide tehlike o1aİak kabul edilnıetidir. o yanllş
geçmişte ııahkuıı edilmis o1sa bile.
. TİP'in ideolojik, poıitit ," 6rgütse1 eleştiri-

si rrzun ve. çok yönlü bir çalrşmanın konustıduİ. TİP
programlnln, tüzüğünün ve "sici1.1 inin gözden ge-.
çirilııesini gerektirir. ?RoLETER konuyu bu biai-
miyle en yakln sürede ele alacak ve sizlere ileİe-
cektir. Bu yazlmlz\n konusrr ise yelnızca TİP ].Bü-
yük Kongre kararlarl üzerine düşüncelerdir.
Ko{GE KAmRLARI MI, PRoGRAM özETİ ı{t?

Bir partinin kongre kelarlaİl demek, geLecek
kongreye dek partinin başarmasr gereken görevlerin
karara bağlanmasr demektir. Böylece partinin gün-
cel o1arak yapacağa işleİ, alacağ1 önlenler sapta-
ntİ. Bu karaİlar nuğlak Ve yuvarlak olmamalıdrr...
Tersine kinr taraflndan, neden, nas11, nerede, ne
zanan başarllacağl ya.da yerine getireleceği sonut
o1arak söylenrnelidir.

Öze1 olarak kongre kararlar1 zaten parti prog-
ıamlnda buluoan taleplerin yinelenmesi degi1, tİ-
1epler doğrultusundaki iki kongre alas1 somut ey-
lem programl demektir. Bunun bir plan haline geti-
rilmesi, düzenlenmesi ve yürütünü Merkez koıniİesi-
nin işidir.
. TtP kongre kalarlarl ise bir pıogram 6zeti şek-1indedir. Orada söylenenler belki bİr parti pİog-

ramr için somut ama kon8re kararlarr olarak soyut
şeylerdir. somut öneriler ise seyrek serpiştirne-
1er biçimindedir

Kongre kararlarrnın uygulanabilir, ü€telik biz-
zat parti taraflndan uygulanabilir hedeflel maozu-
mesi_olması geİektiği ilkesini (1) saptadlktan son
ra rlP kongre
den geçirelim

f) Küru].dü

TlP kongre kararİarınr bir bakış açrsıyla göz-

düğu günden başlagarak güncef görevin
4e!9!a9_tlt]s§e9 ofdüğunu belirlegen, prograntnda
ve tüzüğünde bu temef görevin aft7nL Çiz€n rİP. _..

Devanı. Sayfa 19lda
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sin.neniş Ve gözaftün.]akilef de 5erbest b7raktl, hen gerÇ^k dlş7dr1, hen de Uanl7ş bir anlagışın
üİünüdül. Kavgada sa7uklanan kitle]ere, gtlgın-
fık telkin edifenez. üfkenin diğer göreferine
parfak bi. örnek ofabi]ecek davr:anaşa kinse "ka
ra" bir habeİ gibi göndeİenez - Bu anfaglş jşçi
Sanafana gabanctal7r- Her iŞÇi "işçi sınıfına 9a
banct sapak ak7lnlarln" gelçekte bu akifilar 01-
duğunü bifnelidir. HeI işÇi kitfeferin tarih,
sef öncijfijk gücünü qöaıEzfikten gefeİek işçi
sanaf7n7 küçünsegen onu barjuva "pasifist- Sen-
dikalist" anlag7şln daf s7ntİlar7 iÇinde tutnak
jstegenfeffe mücadefe etnel idir.
"KfiT,E KII1RI]KE LUğJ" üZERİ\E

Bi,^ de bir nüddetten beri, "kitfe küglukçü-

İalmaŞfard1. HiÇ biİ örgütlenmenin ijrünü ofma-
gan, faŞist cinagetfere bi'. tepkj afatak orta]a
Çıkdn UŞAK A,\rTJ-.FAşjs? DjRENiŞi, en azgan po-
lis-jandarma teİöIüne rağnen de gafnamaştaI.

Bugün Uşak, askeri müdaha]e sonucu sükunete
kayuşmuştur befki. Kitfefeü: befki, sade üJ\llt-
xaşfar ofanak ev]erine _dönnüştüİ. Ama ünifoüna-
s7z faşistfere zehjf o7nuştuİ UŞAK-

PraleteI sosga]-ist hareketjn "Uşak alag]arü"
ndan çakafacağa önefifi ders7er Vatdlr. Elbette-
k] Uşai< djrenişi bügük eksiklik]eti içerir. öl-
gütlü, üstelik Sifaha daganan bir şiddet hare-,
ketjni a]t edecek biçimde örgütlü değiidi, o
hareket- Ana Türkjge hafklnün anti-faşist nüca-'
defe azfuini ispat etıülişxiI. Kitleferdeki naddi
kuvvetin gafan anna çarpıcı bir itadesini ortaga
sermjştjr. UŞAK DİRENİŞİNtN hagklİdrğa şüdur:
" S i 7 ah] a şiddet hareket jn e dag anan t aŞ i zn i, a], - -
xedecek tek güÇ kitfefetdedir. on7ar bu rnücade-
fege atLfnaga "helkesten" çok istekfidirfer,ge,

, tef ki, kit]eler silabfa şiddete daganan hare,
keti alt edecek tatzda örgütfendifilsin. "

YAJ{LTŞ BİR EĞlLİ4

"o7aiiai AP Ve MHP'nin ortak bir tertibidir"
-ışakta pa]is-jandarfia ve kol\ando üÇlüsii te,
rör ve dehşet flİt7nas7 estirdi." (PoLİ'ltKA,
20-3.1977).
f2 Mart alöneninde bit ganfaş eğjfin belif,

rülişti. işkence ögle bir an]atı7f,gordü ki, "iş-
kencenin aal7" kendinden kofkunç bjr haf a7nıŞ-
x7 (ki bu pfopagandag7, bilhassa en az işkence
görenfer hatxa hiÇ görnegenfer göİnüŞ,gibj ga-
plgorfatd7). işkencegi ve iŞkencege daganan Ie-
jini teŞhir ederken anu, guILsevetlea aI1SJ.nda
q7lqanfık (faşist]erin de işkencedeı güttükleri
amaç budur ) garatnagacak taİzda gapmak getekir.

ve gine her:şege ptovakasgan, tertip gözüg7e
baknak al ı şkanl7ğ-I.. . Kitfe fer agağa kaf knaŞ, nü
cadefege at7lnüş, beffi baŞa,lla,] da sağlanış
bögLece keıdi7erjne güven gefniş. Tüt büna "ter
tip" de- Befki ofagLar MHP'fi komandofarin ci-
naqetjı]].e baŞfad7 ana "kitfe7eİin tarihsef ön-
cülük qücü" bir Çok şegi değişxitnişse, aft7k
öne Ç7karx7fmasa geIeken iŞin bu taraİıdlt-

f2 l4art'xa bu tür sapıİ nantLkfar, en be]ir-
gin örneklerini faŞiznin garg7ÇfaİL önünde ve
edöbigat afananala verdi]er. "Yarafasln" ve "İm,
palator" gibi...

üŞak ofag]atana bjI provakasgon,
göIede daha kazand7ğr başat7, ha7k7n
ği, "teröt ve dehşex tarttnasa" dige

fuğu ıJapnak" di7e bir fef dofaşagar. yukatadaki
konü ile gakın ilgisi vaİd7r dige bahsetnekte
garar gördük. KitfeLeIin "kendiliğinden ge]ıp"
egfen7erine segirci kafnaga xercjh eden bir ta-
kam Çevtefet, ]İer önfetine ge]ene bu gakaŞtaf-
naga gapaf afdufar. "Kendi]iğinden ge]ne" hafe,
ketjn akrş_rna kendinj kaptrraİak; ger:çekten bül

duİunda a]-anfaİ iÇin bu tetin küflanafabifir
belki ana, "kendiliğinden geffue o1agfara, "doğ-
rı] devrincj bir gön" verebifme konusüflda feda-
l<aıca mücade7ege ata]fuak,'kit7enjn kugIüğuna

; xakülnak" dernek değildif.
. HeI ne kadaI, bu tüİ haTeket]ere "provakas-

gon" denek]et "kittenin kugruğuna tak7fın7Ş 01-
mak, tarkla ana, her ikj düşünce de o]agfara a9
n_ı .tür bakrştan kagnağanL a]rıakta. Şunu _igice
ıiı;rt'eIjn, örgütleiair i ıneniş , baş7bazuk ve

doğİD hede f e gon ]endir jflnegen egf enle r jn başar 7

afanfarf şüphe]idj.f. Fakat, bü tür baIeketleİin
hepsinin aftanda (: ) birŞeg (: ) arama ve sonü-
cunda icadeüne hastafağtna gakafaımak kötü, Pa,
ris Konünü denegine saqg1 düganfar, Marxıan tav
r,In7 dağru değertendirebilrnefidirleİ - ve de Le,
nin'in şu sozLeri betfeğinizden üzak]aşnanaf7:

" - . . Ama 1osgal-denokras inin işlevi, kendi-
1iğinden haİeketin üzerinde dofaşan bil "rüh"
almak ve bunühfa getinnegip bu haIeketi ken,
di progfana" düzegine gükseftnek deği]dir de
nediİ? Bü işlev herhalde hateketin kugIuğun-
da süIüklennek ofafDaz..." (Ne Yapnala?, Le-
nill) -

Bizce geçilen ag.Ln en önenJi o1ag7 ANTi-FA-
ŞİST UŞAK DiRENİŞİ idi. Ve goİı,Lmu kasaca bu of,
nal.ıgda. Sanıf bifinçli iŞçifer, bu ötnekfeİin
daha da mükeıınne]]eşerek Çağalnaslnın gaf ve gön

tenfetini ataştt fnaf üdatfar - Anti-faşist müca-
defenin denegiün7eri ancak slnlf biljnçli jşçi-
ferin güçlü çabalartgfa zenq infeşecekt it .

faşiznin bil
sinnişli-

sunnak.

"DEVRİMCİ sosYA],-DEt4oKRAsİ, REFoRMLAR UĞRUNA MÜCADELEYİ EY-
LEMİNE İIER ZAMAN KATMIŞT]R VE ş tI4Dİ DE KATMAKTADIR. . 

Aİr'üA sosYAl-
DEM9KRA5İ İKTİ5ADİ e.ıtİaİvoşu Öaoncn HüKÜMETTEN çEşİT1,1.TEDBtRLE-
ffi,şi.İiE çittniıeitNİ-istsl€x İçİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA (VE__ öZEL_
İİxınj İuxuunrtıı etR-otoİRArtx ıiiiruı.mr oiıvıasıııa soN vERMEsiN1 Is-
rEı.En' tÇtx ruııaııIR.- üğiltiK onvntuct sosyAL_DEMoKRAsi, ıIüKüMET-
rrıq eu istnğİNİ YAT,NTZ tKTİsADİ MüCADELE AIANINDA DEĞİL, AYNT
ZAMANDA, stYAsAr vE ToPLuMsAT, HAYATIN, HANGİst oLURsA oLsI]NJ BÜ-
TÜN ALANLARINDA 1LERt stiRl4EYİ GöREV sAYMAiıoin- KIsAcA, ._DEVRİMCt
ioiyaı_ps*oinast, euiuNğN;İn nençasr .LARAK REF.RI,ILAR uğRuryA Mü_

CADELEYİ özcüRI,iİi uenuı.ıe VE sosYAitzM UĞRI]NA DEVRİMC1 MüCADELEYE
TABt KILAR." (na yapueıı? V.İ.Lenin).



3

pRAf,iK çAtIşIuAMN snKiıınniao
"Bİz TEORİCİLER oıARAl(, PRoPAGANDACILAR OLARAK,
A,IİTATöRıER o],ARAK VE. öRGüTçtiLşn oıanaİ .TopLU-
l.iUN BİiTüN SINIFLARI İçİıır cİnıunlİYİz. ', (ıenin)

Bugüne kadar devrinci hareketin dört
bir tarafından yükselen ve bugündahi sü-
regelen aynl ses var: "Kitleleıe gide-
lim!"...

"Gerillacılık" eyleminin L970-73 ko-
şulları.nda başarı.sı.zlr.ğ1 ve giderek tüuü
devriınci hareketin; karşı-devrin cephe-'
si karşısında uğrad]-ğı yenilgi ve devaın
eden faşist terör şartları her örğüt,
gJup.ya da-kişide aynı yönelirni getir-.

i mı.ştı"r:
"Kit].elerre bağ kurabilrnk, onlara da-

yanmak'ı
Bu yönelİnİn kal,naklarrndan en önem-

lisi yenilginin nedenl,eri üzerinde yapı-
lan yorumlardır. Varrlan sonuç1 yenit-
ginin temel indeki nedenin devİimci'hare-
ketin kitlelerle sağlam ve srhhatli bağ-
lar kuramamış o1masıdır. Bu doğrudur.

Devrimci eylem, siyasal planda feda-
karlığa,yiğitliğedayanan, ekononik
planda ise kendiliğinden bLr tarzd,a ge-
lişip yüksetix. Fakat, taktik ve'straİe-ji (politik ve örgütsel) planda görev-
lerinin üstesinden gelecek düzeye ulıişa-
mazsa, doğal olarak yenilgi kaçrnılınaz-
dı.r.

Amerikancr faşizm bas tıımaktad]-r. . .
Proleter devrimci hareket, merkezi

örgütlenınes İni kuramamı-ş tır. . .
Ve eınekçi kitleler, devrinci bilinci

yeterince kavrayarnamlş ve yine eınekçi
kltl.elerle, kadro].ar arasındaki kalıİ,ı
bağ sağlanamamlşt].r. . .

tşte bu üç durum üç acil görevin or-
taya.çı.kması.nl getirmektedir. Her yandan
"f aş izıne karş ı mücade 1_e'',''örgütlenınel i''
ve "kitlelere gidii.ııeli'' diye seslerin
gelııesi, böyle nesne1 bir ortamln sonu-
cudur.

Sorunu bu yazıd,a, Çalışma Tarzı açı-
sından ele aldıgıınızdii-k1IlETEiT ğl-

larak geliyor. Niçin ve nasıl kitlelere?
Bu soru].ara veri].ecek. cevaplar kimlerin
doğru devriınci tutum, kinlerin sapoa
içinde o1duğunu açıkça ortaya koyacİık-
tır (Tabii burada yalnızca devrimci ça-
lrşmanrn biçimleri sözkonusudur) . Çal:ı-ş-
malarında kitlel.eri esas alınayan ve ]na-
reketin gel_işınesinin ortaya çıkardr;ğı
bütün öze1 mücadele biçimlerini kitlel.,e-
rin proleter devrimci nücadelesine tabi
kılııayan, kavgada volkan gibi yürek ta-
şı.mayan, gerçek bir proleter devrj.nıci sa
ytJamaz, Tek başına volkan gibi yürelı de
yetmez. Sabırlı da olmak gerekir. Bu
sabır yalnızca yüzyılların şartlanmala-rrna karşı değil, egernen sınıfların her-
tür]-ü enge1, baskı ve yıldırmasına karş:-
da sabırdı.r. Açllğa, işsizliğe, hapse ve
lşkenceye karşr. da sabırdır. Biz bugün,
sağ hatalara karşı, l'sabır" kavraınlnın
bu yönünü öne çıkarmakla da yükümlüyüz.
Bu "sabrr", pr6l.ter devrimci sabır<iır.
Lakin iş söze gelince, bunu söyleyen çok
çlkacaktlr. İşte "niçin ve nasıl kitİe-
lere" sorusu, pratik çal:"şnada neye a-
ğırlık tanı.dığını.z, hangi çizgiyi izle-diğiniz sorusuna açıklrk get irecektir.
İşç1 sn\llrffE{ EY!E!4t vE
so$eLİzMhl Bİıh4t

Marks "devriıoci ideoloji ancak kitle-
lere mal olduğu, onlar taraflndan benim-
sendiği zaman maddi bir güç haline ge-
1ir" der. Şüphesiz kitl.eleİce beniıısİn-
miş "devrimci ideoloj i" en muazzam ve
yenilmez bir güçtür. Bunun bize yükledi-
ği görev sosyaliznin bilimini kitlelere
u].aştlrmak, yani hareketimizi sınıf te-
meline oturtabİlmek derıektir. Bu mutlu
bir gelişmedir ki sosyalizmin biliıni ile
İşçi srnrfı ve diğer enekçİ kitleler a-
rasındaki duvarlar y].kı.luıı.ştı.r. İşçi sı-
nıfı içİnden önemlİ kadrolar yetişmekte-
dir. Fakat ıe yazık ki, bilhaİsa trade-
unionizmlin (ekonornizınin) de körükletr\e-
siyle kend il iğindenc il ik bu kadrolar a-
rasında yaygın olarak görülmektedir. As-
lrnda bu, yanstmanr-n dar bir ifadesi o1-
maktadİ"r. (DevamJ- aıka sah!.fed,e )

dilııelil' seslenişi ve bu seslenişteki
doğru devrİmcİ tutumun saptanmasındaki
ayt]-ştırı.cı. gÖrevleri inceleyeceğiz.|lKitlelere gideliml"... Her zİman ge-
çerli oluşuna karşın çok genel olan bu
sesleniş devrinıci hareketinizin f ark].ı
yönlerinden farklı anlamdaki çağrılar o-



Bugün kitlelerin eylemine_ kendllrgln- tist7eıin) bunlaı atasında exkin
-4bir

a"rİİ[-.gur.r,clir. Politik eylem. günümüz-

İ.-tİ.r.İ., içinde derin ve geoiş boyut-
;;r;;;;;;.iştır. Sosyalist trareketin
örsütsel sorrrr,rrr,, çözenemiş olmasr, . ya-

"i'İOİlir*Uşiüt, 
dağrnrklrk ve anatörlük

İİ.U"-t l"lİr"rİyle 
-boy gösterirken işçi

sınlfını; eylemine siyasallığrn egemen

oİr.", ,"a"İ. bekleneııezdi, Yurdun heı
İİ, y."İ"a. birbirinden habersiz ya 9"
kop,rt ç"rr.l.rin ,henüz anatöf olao ça-
İrlr"lİİr-işçi sınıfr eylernini p,li'ii:
etrneye yetnemektedir. zaten bu $umKun oe

İİpiİai'". şadece basın alanında büyük

ke-ntlerde taşrada 50'yi aşkrn yayln 
_ 
or-

eanı-nln cıkaİılryor olnası, fakat buna

İ]İrrİİt'l,İçuirinin tirajı,nın 10 bini. aş

ınakİa istikrar göstermemesi ne denı!, Du-

]Ut-İiİ- ro.."s iğel in ne anlamsız biçiınde
İ"İr-.alİal-clni de g6stermektedir,"--İ"İ""-tlİ bakrma <la bu birbirinden
*oy"İ-toput çevre ya da gruşları birleş-
tirelirmettiİ. Bu, ortak bir örgütleruoe
;İ;tİ;;;rİ gibi bazrları için ortak bir
;ffi;;;;;;; Şizgisinde poçiiit işbirliği
ve ıücbirliğİ de olabilir §iz güçblrtl-
İİ İr'a.-İ.Ülrliği iıerken bğaz "eekin_
Zii. "uo"l"""'cı i' ve dat gurup zihniyet-,
İİil, i"- arş r"<la bir birliği arnaçlıyoruz)

Bu .öneuıli görevin yerine getrrlıebıI-
,esi an.ak soİyaliznıin bitinini kuvvetle
;;;;;;. dogru, il.eri bir politik ç.i,z:
.ivi azİnle izleyebilen kararlr ve 1şçr
,'İİ,,rrr"r" nücadeles inin bütün görünümle-
İİ"" yO" verebilecek biçimde örgüt],ene-
İİİ*.'"l özünü yakalayatİlıniş bir "öncü"
İasarabilir... Ulaşılnış sınrr]"arda 1",
icİ.nde durursak sadece kendi yetenekslz-
1İğinıizi ispat ederiz,

şekilde çalışma7arı şartıglai uius-
'l^rİrrrr'a"urimci sosga7 deırckrasi
(proletex sosgalizni ) davasına sempa-

İileıi ve pıotesto hava7arı galnzz
başrna bİIe geteİ]-İdİr, Çürıkü bu .sen,-"rli""" 

c"nrZ|"" olag7atın etkisi al-
'tında önle dqnokıatik galdlmcl7at, son

İa sosgaJ-,der(.,ktatİk (proLeteI sosga-
7l*).'işçi sJ.nıf ]- pattisinin inanmış
t;İ,eleıi'haline gelecek7etdiı," (Ne

,],'apnalız Lenin) (paıaqıaf içindeki pa

rantez7errıelet blze ait ),

Hareketimiz içinde öncüt,ük iddiasıyla
o.t"y.. |rmr,ş o1İn, bugün de iddisrnı de

,...ttİr.., ğok sayıda gurup ya da çevre

".ra.r. 
e." ,artl ehilen görevin başarıl-

nrs olduğunu söylernek ınünkün değrüdlr,
Ve hatta bu "öncüllerin" tutumlaranln,
bu eörevin başarı.lmasrnı. her gün y,l}_b.,r

çıkİaza sürükİed ikler ini de siiyleyebııı-

"sugün bin7erce çevre bizin gardıırıJ--

nız o7madan, .kesln ,blr pıogram ve a-
maç Saptamadan, sadece o7ag7atin et-
İiLigİ. heı gerde ottaga çlkmakxad:3,
İorİİl p.r"lrrasi (Proletet sosgaiist
lıurZı"x), bu çevİe7eıin çoğunluğug.la
İİğruau"' itişİi kuınagı ve güçlendir-
,"-gİ, l-,rl"rL gatdam etmeg i kendi bl7-
oi' ve d,eneq7erind,en onJ,arı gaiarlan-
-dr-*u,J, ve kendi devzinci insiqatif,
1"rj İl" onlaıL haıekete geçitregi
oaİev eainnelidtr. Açakça anti-sosgaL
-aenokrat 

( antl,maıksist) oJ,an7aı" ha-
,İ,ç, g" doğrudan doğruga partiqe
lr^"trlrul"rr", sağIagın, ga da kendi-
7etini paıti ile agnL çizgige getir-
ne7etiİi sağ7a7J-n. ikincl dutunda o-
Ianlardan progtamamLzı kabul etnele-

"i.ni 
u"gu nirlrl" nüt7aka ötgijLset i-

7işki7er kurmalatını lsterııeneLigiz,
So'sga7 »enoktat7aİl.n (Pİoieter sosgia-

riz .
Öncülük görevi, dünya ve Türkiye get-

cek].erine dİyanınayan taklitçi tekerlerıe-
İ]İİ"-""-aU"ya sosyalist hareketinin bir
;;;;;"İ;,-;o;.yi taşlıca elr,1 

. }1}ii!
eetİrmekle başıral-amaz, Ya da iz bı.le bı.

İaknavan salt coşkulandıran kurşun vın-
.r"."rİn vığrn],aİdah kopuk yöntemler _ve
eiirrlUt *ii."d.lenin çeşitli biçinlerınr
İtiİtl*".v." kenilinden başka herkesi suç-
laİan sekter ve naceracl yollarla ger-
..İ,İu""r.r. Veya uluslararasr davaya bağ

İİİİt'.ar-"l.ıİıda p,ol,t"ryanın devrimci
İİ".İ"r."i"i köylii eyleıni diye çaınuJ}a-
,"r- t.ats ivo.,cuİugun şahikasrnda ve köy-
İil ,u."ru"İ"" ,.r.hi,İ kurtarmak babın-

+*,
e].lerinde bu],unan olanaklarrn kendlle-
rini uzun süıe yaşatacağr düşünülemez,
İ".-tlrİrl yeni parçalannaları getire-

""taı.r. 
Dünien bugüne deney],erle de gör-

aıiı. ı.ı, bu tahı,il kehanet değil- yaşanmış

"".".tİlr. Bizde görülen budur, Hele ba-
İrİİİİ"İ" "u" görivi ben başarrrrm" de-
;İ; 

';, 
Kişot nisal-i ortaya atı.lmaları.,'

İu kücük devrirnci çevreleri birleştrre-
..*j.i-jly. ortaya 

" çıktıklarr halde biz-
]]E-İ."alİ"rlnin bu-çevrelete hapsol-
;İ";;-;;-;rlece bii küçük çevre hali-
ne dönüşneleİi, kendi yakln geleceğlnden
İlt atur 't.şt.larının uzak geleceğine la-
feden falcİlata benzer, Kendi yakın ge-

İ"""İ.l"İİ"İ clahi göreıneyenl-erin başkala-
;=,ii;';,it-r;İ.",İl""l ijstüne "falcılık "

"tr"v" 
t "1.1İrı 

yoktür, olamaz, Şiındi,
;tiaİ"l"r.; diye bagıranların bir kısmı
t;;;'İ;İ; taı,lor",ğl, ve ne mutlu ki"
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kihinlik çağımrzrn çok gerisinde kalmış-
Kısaca özetlersek; amacımız devrimci

hareketi sınıf üemelİne oturtmak, yanİ
sosyalizm ile işçi sınıfı ve yoksul köy-
lülüğün eylenİni birleştİrebilınektİr. Bu
pınaçla birbirinden kopuk, habers iz, soyut
politik çalrşmalar yapan yurdumuzdaki sa
yısız çevreyi birleştirmek, örgütl"eınelgra
da doğru devrimci hareketle ayn:" politik
çizgide bitliğe sokarak devrin davası i-
çİn seferber etmğkle yüküııJ.üyüz. Bu. gö-
revi ise ancak, ileri bir teori ve bu te
oriye dayanan doğru bir politik çizgL L-
le donanmış, işçi sıııfı mücadelesinin
bütün biçiınleıine yön verebilecek örgüt-
lerune an1ayışrnın özünü kavramrş k4rarlı
bir "öncü" başarabilit.,. Ve de ancak bu
dilak gerçek oluısa "onun i],eri bir teo-
ri ile donaıınlş adlna 16yık bir "öncü"
olup oluıadrğr tartışma dr-ş1 kal.abilir.
"Devrimci hareketi sınıf temeline otur-
tabilmek için kitlelere yönel,nek gerekir
deniyor, doğrudur", dedik. Gerçekten de

Kitle].erİn sİyasİ eğitİınlerini hızlan
dırnak, onlarrn kendiliğinden hareketle-
ri içinde daima varolan siyasi bilinci
geliştirnek, deıinleştirnek. . . Kit].e].eri
siyasal anlamda eyleme geçirebilınek ve
örgütlemek, bu amaçla topluınsal yaşıımı.n
her anında ve sınıf mücade]_esinin bü'-
tün biçiınleri içinde ideolojik - politik
ııücadeleye hrz vermek... Çünkü, yığınla-
rın eğitiıoinde yine ve ancak yı.ğ:-nlaf
taraflndan yürütülecek eylem en etki]-i
yoldur. Bütün özel görevler bütün '6zeL
yöntemler bu amaca ve hedeflere bağlm].t
olmak geteğindediı. Ancak kitlelerin si-
yasi deneyler kazanmasıyla başarıya ula-
şılabitir. öyleyse kitlelere giyasi de-
neyler kazandrrmada devrimci pratik ça-
lışınanın hangi biçiınini esas alıyoruz?Bu
sorüna getirilecek çözüın (sözde . deği1)
eylem olarak da ortaya çıktı mı birçok
sorunun da çözüınüne anahtar o1acaktır.

"sİYASt AJİTASYoN BİztM
ÇALIŞMALAR]Mf Z IN TE}4EL
TAşIDIR" (3)

"Biz kendinizi hiçbir ça7zşna biçini
ga da oLanağın ku7lanJ.mz iJ,e sLnl,ı]-ana-
gzz- Kit7e7ere seslenebİ7mek içl"n toplu-
ıriun bütün .kürsü-leıjnj kul7anabl7 İr iz, ku7
IannnlJ-gJ-z. Hatxa mürrıkünse kendimiz geni
küısü.ler kuflIüa7lgrz. Sosga7 Defi,C.kİasi

(P-S.H) eli kotu bağ7ı dutnaz. |o raali-
get7erini daha önceden kararl|ştıııInı§
herhangi bir p7an vega politik! mücadeJ-e_
retod.u i7e szntılamaz- Paıtinin eLindeki
güç7ere uggun oLması ve mevcu| koşul,Jaı
altında nürıkiin o].an en igi soiıucun e7de
edilnesini ko7aqLaştrrrrrak şa4tı i7e her
XürLü nücad.e7e metoduIıu taıııİ. " (Lenin,
'İskra 79O0). ı

Bir konuyu burada heuıen kısaca açı-kl-a
rrıanrn gereği var. (PropaganCa ve ajitas-
yon kavraııları konusunda). 3izile ajitas:-
yon genellikle yanlış ya da eks ik-ETF
ş1l1r. Adamı.rı biraz içi kabardı rıı ""ji
te o]-drıın" der. Bu, aj itasyonu kabaca salt
sözlük anlanlyla anlanaktır. Dar kapsaın-
1ı bu anlayrşa nazaran aj itasyonun anla-
nı sosyalizııin terminoloj is iıde daha ge-
niş ufuklar kazanır. Pratik çalışna ola-
rak aj itasyonun daha geniş b:r kapsamt
vardır. Yine bizde aj itasyonrn "yığrnla-
11 eyleme çağrıi' olması gereltiği gavu-
nulur. Bu anlayış kesinlik].e yanlrştır.
I,enin bu anlayrşla sürekli Eibade].e et-
nişrir. Pıoleter devrimci anlarıda gerek
propaganda gerek aj itasyonun ırtak nite-
1iği gerçeğin sergileırmes idir Aj itasyon ı
Yürürlükteki düzenin ortaya ç:kan herhan
gİ bir s oınut belirtisinden an:nda yarar-
lanarak yrğrnlar 6nünde siyası getçek-
leri açrğa vurmak giderek genjş yr-ğı-n-
].arda öfke ve hoşnutsuzluk yarrtma eyle-
nidir.

Propage!ıda ise; açı-ğa çrkanya da a-
çı"ğa vuıulan gerçeğin daha sisıernli ve
bütünse]. açrklanması eylenİdiı. "Sonut be
lirti" aj itasyonda gerçeği aç1&, vuffla-
nrn ve sınıf kinİni tu:uştunnan:n (öfke-
yi doğurtmanrn) kalkrnma noktası, adeta
kıvıicımr iken, propaganda da bu l'somut
belirti", sonuçta verilen bir örıek de
olabilir'. Belirtilen nedenlerden ötürü
ajİtasyon genellikJ.e sözle yap:lmasına
karş:-lık propaganda yazıy|a yapıhr. Ne
var ki, yazıyla ajitasyon yapılarız,diye
bir nııtlak kura1 koyıak anlamına ;elmez.
Örneğin bildiri ile de pek515 aj:tasyon
yaprlabilir. Yapılmalıdır da. Nas{ ki,
konferansçı sijzle de propaganda yıpabi-
1irse. Bu durumlardan anlaşı lab i le:eği gi
bi, ajitatör ve propagandacanan ,arkl:.
öze].]-ik]-ere sahip olması ise kaçınıLmaz-
drr. Şimdi. somut bir ijrnekle sbrunu aça-
1rm:

Istanbul'un GÜltepe semtinde bir Coca
Cola arabası 5-6 yaşlarında bir yaıruyu
ezmiş ve çocuk ölmüştür. (O!.ay gerıek-
tir) Şimdi ajitatör ne yapacaktlr? (ü1-
tePelde su yoktur. Fakat suyun ulaşmd,ı-
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ğı bu ,:mekçi semtinde emperyalizınin Coca
-. Cola'sı ı]laşmakta her yerde bolca bu-
].urımaktadıı:. Eııekçi hal"kın hayati soıun-
itarı igbirlikçi iktidarca yüzüstü brrakr
!-rrken empeiryalist sömürü toplıımun en yok
sul kesiınlerine pençesini vahşice ata-
bilnektedir. Ajitatör bu çelişkiyi (ger-
çeği) sıcağı s:.cağı.na açrğa vurmalr, gi-
derek gerçeğin daha ve tam bir açlklama-
san:. pı,opagaridacıya bırakıp halkta bu
vahşete karşr öfke ve hoşnutsuzluk yara-
tabİlmelidir. Bu yolda harekete geçii.ne-
1idir ve aj itasyonu ha]"kın dikkatinin Co-
ca-Cola aralıagı o1ayına yöneldiği anda
olanca gücüyle yürütmelidir. Halkrn em-
peryalİst sö:mürü karşlsrnda duyduğu de-
rin kini tutuş tunnalı-dır. Propagandacrmrz
ise aj itatöriimüz;ün bı.raktı.ğı noktadan so-
runu alarak, gerçeği daha da bütünleye-
rek açıklamaİıdrr. örneğin suyun ge lıne-
mesinİn nederıi, su projei.eri i,çLrı bizzat
yine halktan toplanan vergil"erin _"Coca-
tola iınal6tç,ılarr" ve benzeri işbirlikçi
sermayeciler tarafrndanhalkı sömürmek
için İ<ullanrld:.ğ]. anlat]-]-abi1 ir. Giderek

"r1 
i"t.y"., b.alka, Coca-Cola satan işbir-

1ikci ile aı,asındaki çelişkinin sınıf
karıkterini ve mevcut iktidarrn niteli-
ğini açıklallabi].ir, vb. vb. Bütünbu çap-
İaşıt İlişt:irerin geniş yrğrnlar taraf]-n
dan anında, kolayca anlağ ılab ile ceğini
diiğünııek hayal, olur. Kahvede bir masanın
çeİresinde propagandacı, 3-5 kişiye so-
İunu tek te.k, sakin sakin, neden ve so-
nuçı.aİlyla anlatıfken, aj itatör ı,lehİne!' -
in kahveniıı kapısında: "-biz butda yrkan
maya, içme,ye su bularnıyoruz, Coca - Cola
,r"b.l.İ, yavrularıınızı eziyor.., Şuraya
bir su boı:usu döşeııiyorlar aııa, Coca -
Cola fabrikası açlraya para buluyorlat,
Bu ne biçim düzen?" diye coşku ve kin],e
halka haj;kırııasl... işte propagandac:, i-
1e aj itaı:ör araıırndaki fark.

"Aj it,ısyon, yrğıııları eyleme çağrl-
dır" soruıun ağıklarınasına gelince Le-
nin diyc,r ki,

"Praxik eglemin bir üçüncü a7anını
ga da ü(;üncü fonksigonunu agj-İt etmege
ka7kı§n,ak" ve "gığın7arı. be7İrli, sonut
eg7enb girişnege çağrınak" gibl bir şegi

Örneğin bir gazete biçimindeki ajita-
törün görevi siyasi gerçeği, açığa vur-
mak ve kitlelerde öfke yaratmaktı-r. o-
zellikle eyleme çağırmak değildir. Eyle-
ıne çağrl, ancak eylemin içinde olanların
yapalİlecegi bir iştir, ve oniarrn göre-
vidir. Köylüler pamuk sorunu için top-
lantr düzenlemi ş lerd ir. Gazetemiz de bu
soruna eğilmiştir. Yapılan yayrnlar ve
hatta orada bulunan bir arkadaşınrzın söy
1evi, tefeciliğin ve pamuk "ağa" larının
ve ürün taban fiyatları politikasr ile
hükünet in küçük üreticiye karşı hangi o-
yunlarr çevirdiğini açlğa vurınuş ve gr-
derek köylülerdeki kinini tutuşturmuş-
tur. öfkeılenen yı.ğı-n birşeyler yapmak a-
ıracı ile krpırdanınaktad ır. O anda top-
lantı.yr düzenleyenlerden biri; eylemi ko
yan oİarak, herİıangibir yere yürürınesi-
;i vb. teklif hakk:. ve görevi içindedir,
Ayrrca teklif in 1iderlerden biri tara-
frndan getiril-miş olması, yığın eylemi
için avantajdrr da. Demek ki orada öneııı-
1İ olan duran yrğrnda eylerne yönelimi ge

tirecek o1an öfkeyi yaratab ilınekt ir. 8-
ğer yayınrmız iyi, ajitatörümüz yetenek-
İi ve aeneyli ise yalnrz başına bile pa-
muk direnişini iktidara karşı bir eylem
haline dönüştürebilir ve toplumun diğer
katlar]- arasııdao, özellikle işçi sınıfı
aras:-ndan akt,if destek sağlayabilir. Ta-
bii bu biraz da örgütlerıne konusundaki ye
teneğe bağl].dr.r (ve zaten bir proleter
devrİınci, adrna 16yık mi]-itan, çok yönlü
bir mücatle]-e adamı olmak zorundadır da).

"Eyleme çağırı özellikle aj itatörün gö

revi değildir, onu eylemi düzenleyen ya-
par" derken sözleriniz yanlı.ş anlaşılına-
sın. Biz yazımızda bütün ülke çapında si
yasi gerçekleri açığa vurnak ve yı.ğr-nla-
r1 tutuşturüakla gijrevli yayı-n organln-
tlan ya da bunu meslek ediııniş profesyo-
nel devrimciden, ajitatörden söz ediyo-
ruz. Mahalli görevliden deği1. Iler cül
kitle].ere 'diİeninr r 'savaşın', 'kavga'
diye kuru sıkı bağrranlara; lsiz ger-
çeİleri onlara an]-atln, onlaraıı srnrf
İ,inlerine krvılcrm olun, onlar infil?k
nasll blur size gösteriç,ler ve gücünüz
ulaşabilirse gerçeği kavradığ:. gün on-
larİa omuz omuza eylemin göbeğinde o1un,
sizi ancak kutlarızl, diyoruz. Biz kit-
lelerin eyleıni içinde ve mümkünse ba-
şrnda bizzat yetişkin devriınci kadrola-
irn bulunmasrnr isteriz. o eyl,em çağrl--
larrnın en nükemel ve en o1gun haliyle
yetişkin devriınciler taraf ındaı yapılnıa-
sı süohesiz karşr-devrimin provakasyon-
lurİ.r. k".ş, da en emin güvencedir, Bi,z

bu fonk:s igonıın içine ger7eştiİmeqe
ka7kna.k, düpedüz saçmaL ]-ktl.,. i
tecrlt edilniş te.J< bj, hareket

çünkü
o7arak

çağrı, ga teotik inceLenenİn, propaganda
Lroşüı:ünürı, aj ita,.törün söglevinin tabii,
ve kaçını7naz tanıam7aglc]-sadır; ga da,
basit anlamıgLa, bir gürütme fonksigo-
nunu üemsiı eder"" (Lenin, Ne yapma7J-? s"

85) "

ı-
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y]_ğı.nlar içinde kök galmanın en iyi yo-
].u olarak onlarrn eyleıni içinde ve hatta
önünde o1mak gerektiğine inanıyoruz, Ne
var ki, Türkiye enperyalizm ve işbirlik-
çil,eri tarafından talan edilen bir ülke-
dir ve halkrınrz tarihinin en alçakça zul
nüne hedef olnaktadır. Hergün bilinen ve
bilirıneyen bitbir olaya sahne o].!ıakta-
dır yurdumuz. Bütün o1aylarrn bizzat i-
çinde olabilecek (yöresel), örgütlenme-
sini sağlan:-ş bir öncü bugün yoktur. Bu
nedenledir ki, biz devtiınci kadrolardan
biışey isterken onun mevcut koşullar
içerisinde o1ası1:.ğını iyi ölçneliyİz.
Konuyu dağı. tnaxnak için "eyleııe çağtı|'
meselesinde yine öğrettıen Lenin'e başvu-
ruyoruz :

"YlğJ.n7ar7 egleııe çağırnaga gelince,
bu enetjİk bit ajİtasgon olur oLnaz,geı-
çekler can77 biz biçİnde göz7et önijne
serjljı seıilnıez kendı kend,ine olacak-
tİİ. Biİ suç-Lugu suçüstü gaka]amak ve
hemen onu büxijn halkJ-n önijnde ve her ger
de üeşhjİ etmek bir sütij çağİı7ar kale-
me a7makXan çok daha etki7idir ve etki-
sl ög7edit ki çok keıö kimin şu ga da
bu gösteıi planJ-nJ. tek7if ettiğini tes-
bit exnek İnıkensız oJ,uİ. Ancak hareketin
oLduğu noktada gene7 olarak değİt, Somut
anfan:d,a eg7eae çağrzda bulunnak nijrıkiin-
düı. Ancak haıekete bızzat kendileri
gir_işeıJer ve bıınu anında gapabilenlet
bögle çağü.Larda bulunabi7ir7eİ''. (Le=
nin).

tyi bir ajitatör yürürlükteki düzenin
ortaya çı-kan her aomut belirtisİnden ya-
rarlanarak l'belirenin sıcağr sı.cağ:.na
açığa vurul"masını sağlayarak kitl.elerde
öfke yaratan, onların sınıf kinlerini
bileyendir. Eğer bu görevi başarıyla yap
trysa kitleJ.erin eyleıoi de doğaeaktrr|'.

Ilalka,, l sömürülüyorsun ! , '!Ezi].iyor-
sunl, lSavaş| demek yetmez. Ya da fab-
rikalardaki işçilere, tütün üıet icig i
köylülere yapılan haksızlrk ve zu].nü
şöyle bir anlatarak onları eyleme ça-
ğlrnak, işin kolayına kaçmak olur. Ey-
leıne çağrı nedir? Biri ciimle, ya da bir
iki satlr yazr !

Bunu, içinde bulunduğıımuz her olayda
yaParsruz Anna sürecini baştan sona iz-
leyeınediğiniz bir eylenin en keskin nok-
tasında ajitasyonla götevlisiniz. O an-
da eyJ.en, sizden yığınrn derin kinini
şaplandırnanıiı bekleınektedir. Klsaca
siyasi gerçeği en mükemel şekilde açı.-
ğa vuİsanız da eylen çağrlstnda bulunmak
yetmez. O noktada ası1 öneml i olan yı.-
ğh].arda öfke yaratab ilnekt ir. Bu yolda
kafa patlatı.n. Sanmayın ki, işiniz ko-

laydır. Deney ister, bİlgi İster, zor
iştir. Yığının öfkesini hemen anında a-
yaklandırab ilmek, egemen sınıfların nİl-
yonl.ar akltarak yarattlk].arı yabancilaş-
nay1 bir anda kırmak demektir. Ve liiz=yıllarıa ş art]_arrnal.arln1 parçalamanln ne
deııek olduğunu yaşayanlat gayet iyi bi-
].irler.

Devrinci hareket henüz gelişip kök
salma safhasındadır. Günün meselesi si-
yasal iktidar kuraak değildir. Devrirn ha
zırlık döneıoİnİ yaşaıııaktadır. Nİtelİğİ
burjuva da olsa bazı ataçLatın kullanımı
bızin halkın davas:.na hizmet etnenizi
sağllyorsa onlardan son katresine kadar
yararJ.arımak gerekir. Bunu reddetmek sek-
ter bir tutum olur. Nasrl kİ hareket bü-
yüyüp hızland1 m]- ortaya çrkan (çıkınası
adeta mut].ak oJ-an) bazı özel görevi-ere ak
tivist, enerj ik unsurlar eğilirı göste-
rirse ve bu ijzel görevlerin de nut].aka
üstesinden geliıınesi geneJ_ hareketin gö-
revleri araslnda ise... iler iki duruııda
da sorun (kısrtlı olanakları kullanınak
olsun, öze1 görevler olsun, bunları ba-
şarı.yla uygulamak ve fakat kendi içinde
amaçlaf haline gelnelerine de engel 01-
maktı-r. Ne sendikada çallşan bir arkadaş
sendikacrlrğı as].i meslek ha]-ine getir-
nelidir, ne de hareketin faşist sal.dıTl*
lara karşı- s avunu]-ııas:-nı görevini üst!.e-
nen arkadaş tedhişçi olmalıdır. On].ar
daina proleter devrinciliğin yığın ön-
derliği olduğunu bilnelidirler.

Evet, biz kendinizi hiçbir çalrşına bi
çİni ile s:.nı.r].anayı.z, dedik. Ana bütün
alanlarda daiına başlıca siyasi ajitasyon
diyoruz... "Ulug öt çüsünde siyasi aji-
tasyonu Programlarrnln teme ]. taşı- yapan-
lar devrinin geldiğini önceden göreneme
tehlikesini en azına indirmiş olan]_ar-
dırlı. Bu sijzlerin derin anlamı hiçbir te
reddüte yer brrakmayacak kadar açı.ktrr.
Hİçbİr pratİk ça!.ışna bİçİıni kİtlelerİn
sİyasİ eğitİmlerinin hızlanması s iyasi
bilincinin gelişnesi ve proleter devriıo-
ci kadroları.n yetişnesi yolunda siyasia-
jitasyon kadar etkil.i olamaz. iiiçbir ö1-
çüt siyasi ajitasyon kadar ptoteter kit-
lelerin Ve diğer halk kitle].erinin özleın
ve potansiyelini açığa çıkaraınaz. Toplu-
mun nabzını" öylesine ınükeımel veremez.
Gene1 olarak "pıoletarya Partisi" nin ve
öze1 olarak 1ider].e:ıin kitle ile bağla-
rını kuran en iyi araç siyasi ajitasyon-
dur. Ve nihayet siyasi ajitasyon kadro-
larrn, giderek "Proletarya Paıtis inin"
canlı hayata o1anca varlığı ile bağlı kal
ınası.nı., onu yaklndan iz]-emesini ve et-
kileyebilmesini sağlayacak başlıca pra-
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1itik
içinde kit1

nitelik kazandırmak değil, o eyldıı
tik calrşma biçirnidit, _

Sİvasİ ai itasyonıııı bütün bu "eıdeaJe-
riniı uanz zıta kend,inizi nutlaka pto-
1|"r", Lltl"l"rle de, sigasi aj itasgonfa
}"-"r"rrl"r"ltan sakırıw7zgız, Siga.si
|} l7-""oİ" çalLşI@Lar7nda i p,olexeı kit-
-İJ", i|" di|kkaxi gine bizzat ptoLeter
İitl"hu"" çekitı,ek biçininde sınıtleü,üa-';1;a;. 

x'tn ri işçi sLnafJ,nın dlkkati-
İ-,- İZl", iıııkilnlZıınz ve bilincini,
'r]aİn"r" işçi sınıfı üzerine ı hatta baş,
İr"" İşçl',r" ıfı üzetine çekigorsa_. _b_ö.9-
1-"s i sZZ,Jal,aeffikıat (P,D, ) değildiı.,
İa*i; *unaini i,Ji tanlgabi7ffisi :.çI:
İİİ]-,r"rrr"rn, çağdaş top7umü,n . |İ:ü"
"|r|n, 

r l uı ı at as ınd a, kaı ş L I ak l,, iJ işkit e.r

hakkJ-nd.a tam biİ bİtgisi -sadece üeoİı,ü(

İ;; deği7, teoıi* _olnaktan ç,t,,"_İ-

tır-

iIZİ o-lnadan, işçi sl-
zam.ga, zv Kuruşa !4al v,,
;Ş.;İ"-İ tr""ğr* çıkarı, için en _ bry:l

-"'^-.'f 
nuu 

"t 
r" te c t iibe s ine dag anaıı b i l g i -

-r-i- olru", getekir" (Ne gapnal7, Le-

İ.İ.İİ.lrtİ.rİ gl»" "r"Ulr,ektir, 
5 krş

İ;;-;;;; ;İİ.,J,, t,a"ta,l,klaran kitle-
İEİ--tlZ.rl"a. ne büyük etkil€ri olduğu ve

İ-İ"a.oİrİİnl"İr"İoğ" t", kitlelefi
;kh;;r""" tktiilari diye bağlrtmaktan u-
,rr" 

-""a.a. 
daha tla yararlı olduğu deney-

İ}jll'roruıruİ.tıİ.'sr,,'Kahıolsun tkti-
İİ.;-"İoe"", it,l""", deniyoruz , .ry
i""lr"r.-trsloganı.attlrabilmek için
İİİ".""" cabadan ğok daha fazlaaına yu-
İ"..a.-.lİİ-. İ, irİ orarat belirtti6iniz
,ar""İ"r-İalİ kullaıımalryı z, d iyoruz , Us-

İ;;';; ,ivi"i,-;içoe" d:z p9}is. k:l11-
n!n, s. 89) -

Krsaca gerçek bir sosyalist hareket, liğind:; ,"İ", "lİ,İl 
nitelik kazandr-

aiitasyonu yaLnızca işçİ';;;;,_ ^*kİ;İ;: ,ii"'-Ç,t,i"c,"d", l:_::?:ısorarlz, 
pat-

ii,ı ıçioa",aegil,.eneı<çi i.it,,, bütün ronun:xlİİİ,::* fiffi:ilİi"iTi:!:ii:l;;;;;İ".. içiİde başarıyU yürütmeli- _1_İçl:r,r]ii".1r,;;;._il;r;;;, ı.iolenip,
<tir' Tİ"l:;ffi il;i;;;; diye bağırnasını biı
MİjCADELE - EYLEM EN İYt ,;;-r"a*r", ekonopik mücadelenin öne_

öĞRETMENDİR ,i"i ;-;;-;cİJeİe içinteti pö1_':İT1:iiiİiiiilrt*" ;;i ;;;;"i]"-i" ıçı"t.ti görevl,eri_
,i"İ,li"riginİ özenle kavramall-ffiı şı":;ı.::}HTıi!t,i, *i:,]Hi::: 

-işii.4i*:*ş:ri;ç;
}llffİİİi;r';'";i;,;]-ffi,tk; ffiil--i;k 9:_|i:,"".n. 

başarr gösterneyen, 
d" 

,;::

tagldat, denedik. Ş"' ,İJİo,it ajitas- 5111;1nın büvük tarihi slnavı,n

vonu ink6r etmedik, ""v"", 
pr-atitte şarr gös teremeyecekler ini" söyler,

i]'-" t.",. r ıv ı z . Kit l e lerJi;' 
--i.J 

r; Gi;' _...:::;;rl:ıll1,:mx["::lİ r. i:ll;::
*:"f:l::nr,l :H:i:iHi ;Şllff;:' ; iiill"i,1;;-;;,,-,to"o,it nedenlerle baş-

sorumluyuz. öze]"likle "İUİİ"İ'**İ""U,İ" l"1l.,'i, eylen gelişme ve yükselme ye-

alanında günce1 önen_ E.ş.İ"İ-ii.'-".i",- 
=rgl":hİ:;;İşl,;rl":i.İlt,-;ll"İ;::itlii;ii.*;";j1,;i::,;işi;:: '1. .;li! i:ii":*F}*""lıi.ı*.".*';*tiıidş,

İ:*:l*: ii.::r:İTill}Ti,i::*,.#: ti:_il;""";;;;iil Lğiit i,"iiı,ekteyse,

,ii,ti.,,t.şı"t ..,o, ş",.ili,#;";i, ;ie iş_i3iİıİ*.tl:';*xi[ i:JI";:::rffi:
;;;;;.-r; da ekononik.mücadele "ğT"", :}::1t,;i;;;;;;;i,-ğıui a,,,,*r., igiı
iiılı,*':*:"::H:ı ::iil-iiiiiiı tiiil" i:İ*?yjiİTi}şİi*f:-iı*:* "x:İİ-t.aİoİ"r, İı.ti".ai nucf3reni1_,9:::" iiltİ"i.T_lri,iıiiıie saniğse henen o ey_
sl.flavlarlna girınekten :lltlHHil'il: i.ffi iiE.iitr"rI"in yükselebilne dere-
;cİ..ır". işçİ sınıfının okullarrdrr ı.ınü- :Hİi;;-k;;di trrrro. saptar. (Eylenin
;;;İ;:;yİŞ-.o-ıyi ağr".,.ndir" sözleri :,::1Hf;;ii"i-p"iitıt eyl..e yütsu-
her an kulaklarlm].zda çınlamal-rdır. li:- İ§lffi:lj|iiril"*i;i"ii" p6rİİit iiıi"-
İeler günlük hayat uğra§llarlnda da eKo- ,;-;:,;;;";i;!una 

baglritrr),örneğin; ye_

İ]İİ* İr,j..l;ı.İli içi"ai de proleter u"" İllll"; ı..zan iscilerin eyreıni, 
-giieiek

rİr.iruri" sözünün eri olduğunu görıne- *^,-;;_-;;;"k"i,i 
önünde patllyor ve hat

ii*:i;ı;.:ıi;;:t-*,*";ıl;l' ffi::::t; il"*"Şlfi_fr:ii*,i:;i:i.:t:*";il,":ı
.İ""İ"" yayacak daha inanrlrr _ k_rlacak- İİ"E-;;; ;;;;; " 

gösteriyi genişletnek

İİ;'*'X*l{:Tİ:l""]3:"İ;r'.Tr'""".'fiİ- ""i,i,l]"i,i-aestegl "ttıt hale .oknak

1a€ tır-
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. Kitleleain eylemi ve ptoleter devriıı-
ci tavı-r ilişkisine burada k:-saca deği-
nelin, Herhangi bir nedenle kitleler pat
rona, ağaya, tefeciye, polise, j andarma-
ya, iktidara ya da,Amerikan enperyaliztni
ne karşı,, yani yürürlükteki düzenin bir
kesinine ya da bir unsura, veya tümüne
karşr eyleme geçti ni, eylenin niteliği
ne olursa olsuo '(iktisadi, siyasi vb) o-
rada görevli proleter devrimci kadrolar
da o eylemin içinde olnalrdlr. Eylen,so-
nuçları bakımından yi3zde yiiz yenilgiyi
gösteriyor olsa da ve kadrolar bunu bile
bi].se .de hiçbir neden, arkadaşJ.arı bİr
kez başlamrş oi-an eylenin içinde o luıak-
tan alı"koymamalı-drr. Eylem başJ_aıaadan ge
rekli uyarryı yapmakla yükünlü olduğu-
muz, bir_ gerçektix. Ne var ki, eylem bir
kez başladıktan sonra "ben denıiştirn'' ya
da "bu İşin soRu yokıl gibisinden gerek-
çelerlekillelerikavgalarrnda terket-
rıek, ukalalıktan, öte ihanettir.
, "Mazks 'ın işçi sıııfını,ı zihni ge-

iişınesine tan, ğüveni vardJ-.'Bu ge-
7İşne bir7ikxe egL_em ye .kaİşı-ıi.kJi
tarLrşma Sonucu muxlaka gerğek7e-
şeceküj. Setmagege katşı' nücade]e-
de ger_ a,lan o7ag'7aı, kdışıLaşıIan
durumJaı, hatta zafeILerden
,Jen!ıqtle@
gÖzde foğnüJ7erin geteısizliğini
işçilere ister istemez göstetecek,
işçi s:,ıı.f,ını n koşullaıünrn daha
igi an7aşı7naslna, go7 açacakt7İ, ''
( Gotha ve Erfuux PIog.), Engels'in }tarks'a dayanarak bizlere

öğrettiği bu sözler son günlerde işçi ve
köylü eylemleri içinde faşizıne tarğİ ae-
,neysizi.iğin ve, gene1 bilgisizliğin yarat
tı.ğr yere1 yenilgii.eri nasr1 kavramaını z
gerektiği konusuıda ayd:"nlaEı.cı.dı'r.

sonuçta kesiı yenilgi 01anağanl gör-
sek de; kitle].erin eylemi konusunda iz]-e
yeceğİmİz tavlr l4arks'rn Paris Komünü
karşısrnda İ/leyeeeği tavrrd:_r. Başta
kit],eleri uyaran, "ayaklarıma budalaİık
olacaktrr" diye gerçeği söyleyen Marks,
çaresiz ayaklarına başladı ını, komünün en
yaman en fedakir savaşçı.ları. safrnda yer
alrrı-ştı"r-.. Komünarlara karşı daima derin
saygl ve hayranlık_ duynuştur., Marks Irn
öğrencileri l,larks l ın tavtı.nı- iyi kavr_a-

malrdı.rlar. (Aynı konuda 3-4 Temnuz 1917
oJ,ayları karşısında Bolşveik Partisinin
tutumu da örgütsel tavlr açlsı.ndan iyi
bir öı:nektir. )

K1TLELER VE KADROLARCA
sosYAT,tzMİN BİLtMtNİ
KAVRAI4ADA PRoPAGANDtE
çA].IŞ}aNTN BÜYÜK ÖNEMİ VARDIR

Pratik çalışrıada bir başka sınırlama-
ya karşı da kendinıizi koruınalıyrz. Poli-
tik aj itasyonun önemi bizce kuwetle kav
ranm]-ş t:.r. Ne var ki, bu propagandayı
yadsıııa ya da yadsıma derecesinde küçüın-
seoe anlamına ge]-mez. Biz kitlelerin (ve
.kadroların) po].itİk eğitimlerinİ hız].an-
dırınak kadar der inle ş t irmekle de yüküm-
lüyüz. Gerçeğin taıı bir açıklaması yolu
ile kitleler (ve kadrolara) geniş ufuk-
lar sağlayan kitlelerin ve kadrolarln
sosyalizmin biliınini daha iyi kavramala
rrna hİzmet eden propaganda, küçüıosene-
mez, yads ınanaz.

"Ben aj itatörüm" diyerek vakit,sablr,
geniş ve derin bilgi isteyen propaganda
çalışnalarrnı ku].ak arkası eden öncü kı-
sa bir zaman sonra ajitasyon da yapana-
dığınr. görecektir. Çünkü; bizzat. kendisi
egemen srnıflarln soygun ve zulmü uygu-
lamada ne gibi değişiklikler İezgihladık
larını, onun belirtilerinin neler o1duğu
nu, bİnbİr yalan ve denagoj i ile bu al-
çakJ.rğı nas11 örtmeye, gizleneye çalış-
tlğlnx, s eçerıeyecekt ir. Sözünüz o kirpro-
pagandayr yadsuDa y.a da küçümsene gide-
rek biliıısel sosya].izrnin kılavuzluğunu
yadsıma y4 da küçümseme deınektir ki,böy-
le bir şeyin doğrudan kabul edilnesi bit
vana tait'.smasr dahi sözkonusu olamaz.- ILKE dıana« SİYASİ AJİTASYoNU,
çAIIŞMALARIN TEME! TAşr oLARAK AT,-
l,rAK GEREKİR. BU ASLA EKoNoMİK AJİ
TASYONU,. YA DA P&oPAGANDAYI (VE
TEoRİK 1NCEI,EI!İEYİ) KÜÇÜMSEMEK YA
DA YADSII,4AK oLARAK YORUı4LANMAMA-
LIDIR. soRlJN BU çEşİTLt çAlIş}.tA
Btçlı\EERİ ARASINDAN BAşLICASINI
SEÇEBtLMEKTlR.

Çal,.şma tarz1 olarak kitle tarzr.n,. be-
ninsiyor muyuz? Devrinci çalışına haline
getirip en keskin nuhalif nutuklaİx ata-
rak §ürekli bozgunculuk yapan ve fakat
yönetinde oJ-duğunuz zaman tan pasif bir
İutuu ya da §ovyet düşınanlığı üzdrine
bina ediJ_ıniş icazetli "aktif tuturıu ça-
lışma taız:.'diye beninseyecek ıniyiz? Bu-
gün de oJ-an ve o1ması rıüınkün ol"an burju-
va nitelikteki olanakları, legal iteden ya
rarlanmay:- kabu]. edecek ıniyiz, etıneyecek
ııLyi.z2

iÇin çaba sarfetmeyen, siyasi aj itasyonu
elektrİk akını gibi, tüm çerveye yaynak-
ta eylenin "tarih öncesi" oluş oedeni yü-
zünden tereddüt gösteren, proleter dev-
rincisi srfatına lnyrk değildir.
NEREDE KİTLELER, ORADA
PROLETER DEVRİMCİLER- - -



ıo
P[fi,ETlB

H,areketin faşist terör karşrsında sa- öne sürneleri, küçük emekçi çevrelerinde
vunulması için gösteril"" 

'g]yİ,lİ,İi 
""- dar kap sa,ınlr poliİit ç:l,?yl," s:.nı-rla-

narşizan ya da terörist,,^^aİi:,- ""ii.y*.t 
rı.na kendİlerini bapsetmeleri demektir,

nı.y:.z? Buna ek olarak "her faşist baskıya karşı

öte yandan yı"ğ:.nları"n mücadelesinin biı §aat direnin, ls tltl!y.,ı'| _vs, 
türüo-

t6bi olııası gereken go..rr";i- i,kitl.l"_ den önermelerle taoaoen anti _ ]_eninist

rin objektif trr"pr", ini, iIr" ir,, idilia_ ti, uiirvrşr. hareket etroek, ya da PDA

sı-n].n arkas]-na sıgrn"rak İİİ,İc'li 
-t,l* örnegi "İiİenin", "savaşrn" diye çaylr

cak ııLyLz? ken,rİ"a,o tıiru 8gilt dağrtnak", Bunlar

llareketin her koşulda ve her iiönend, a, p,"tİtt" y""İ görülmemiş ve görü1-

varl.ığrnı sürdütebilrıes İ"İ" 
",- 

lşİİ---"] ""İ..,U,l,ün 
o lr,ayan önerilerdir,

nıfı başta olmak üzeİe e;i]ş h"ri,vrerrr_ Küç;;-;;.k;i çevrelerinde sistemsiz

].arrnrn mücadelesinin ırİr"gİrii"tır,ıi.]ıİ" ırıru.iiec"t 1" iürlıı çalrşııa eninde so_

verebilecek biçimde id";i.;ik;- 
- 

;orıiıt .,,roa"-i""ri,"i hareketiuıizi anatörlüğün

ve öreütsel eylerninin toşrrİİ"rrrrr' t rrr.- çrk "rır. itecektir. Ne pahasrna olursa

laınayi, bunun be131:. u ır" ii 
-]ia"c";", 

"k ir.r.r-ri"tir"ımız ı genişletnel iviz, Dev_

sinin zaten sınrf uzlaşına"iır.gr.rrin bir ,ir_i ;;;;;;;;i"-"ıi" öiçüsünde" politik

biçimi olacağınr kabul :İİ;-İ;,, ;;: ;:*:*;l,:.::i:i,:r::}İ İİiİİt'"i,r.}::
miYor muYuz? -. r_ ^^____1^f n6r,- ;;;;;;;k ulus ölçüsünde plinlr ve sis-'--'S,, 

"orrrrra 
verilecek cevaplar, d"y- |o",?

rimci hareketin, çarrşıoa İ]İ,l-,"'p,"tlt teınli olarak yürüİiilürse en verimli bo-

çalışmanrn biçim],eri .koi"i]iiiu.nit,,nii_ 
y"tr"rr"a-"r.q"uirir. Faşizın nedenliya_

iigi,,i k,,."y.tiı,".i,."}İlİİ, 
--"a."]*- 

İlllı,il.i:H,,:,ilii?-rİiİİ"iİi;u,3İI:
;i;:-B" "or,rİ.rr-r, 

tiimü de doğru cevaplan rlncı
dırılab ilnel idir. Bir .]İlİuİ'İ lİ" 

" İlİ", al,_tl, o yayıJ,ışr durdurabilsin, tepe-

sLzllk göstermet a..,rırlİ'i];;;;;"-;;_ tatra-ia.t,iiiin.,Teorik ve_pratik yetiş_

günkü hassas dengeli yaprsında kaçınrl- T^:l,;n sosvalizm bilimini kavramak],a

i.,".ı.,"t-v."ı !"p..ijli"ilri*^.i,],* ;*iİIriİİ;;":*:*:: iil :llİ li;"rH
t!.r.

sunlara evet de, yalnız şuna haylr, "'" 
j""ğİ"i ilgrİnir, lT::lğ" uygulama-

vs.'biçirniade çeşitli ,","pİ" gelebi- "'n_e""Ei"i,,, Soınut, olarak okul diye

1ir. özünile bu baylar ,,.yi, "r.r,roirlarsa 
göst Jreuir ecegimiz çalışna ise her tür_

savunsunlar, ti, ""p*y;' i;;i:;i;;;: 
it "Jrirtı, 

-ruiü,,e"y4lanı, sergilenektir,

lardır. Sı.ntf nücadeleli ilerleaikçe' ve Türkiy"-tİltı sörnürüİen ve zulüm edi],en

siyasi ajitasyoo ç"r,ş#rlİ,----pİİtitt, 11i 1İİtİ,r, Dün baskl sözcüğü yetiyordu

kendini gösterdikçe .rıİ-İ" İv",l ' 
"j 

itas- dur,,İu anlatmaya, bugün, yetıniyor, Dün

voİ,,ı ,,i",r mükerrnel ;^i:.;İİI:};1:;^:: tiİ,İİ*i.1:li:::'ffiİ}i#İİ",işl}i]" I i
İarak görevini yerine getirdiğini ve sap i*' il,;;§;";i;fi;;;-;i; süriürüyor.En

x*l.::}*:k 
eyleınden sildiğini birlik lil}, ;;-;;,;"i,, oi.,,l,, ""-çot 

itıt",

KücüK AĞAç TopLuLuKLAR, ::İİ';:;,n:"lii'ii,ni;,lİİİ:i: iİ::il:
öffi iji'dİı;iR;:: ""t oi"yi ortaya çLkrnasın, zulüm bir par
"*;;";.-;;;;;-;;;,u,""," 

sanılan bir ;;-,;;;;;,", yeni"bir. yalan dönmesin,

o,"|!,.,-r" ııgıii .iHii k=:'i;; ";: _._,:,İ:l;İİl*Ht,rİ:t;Tffr-':l:*:
:i'h:: iiçil ; *":İİlliiiıi:'tİiİ+} " iş:u,;:,,:li:;*:İi':l]:}rul,:"""ii:
i:}::-3iillTiil1 j:H; ::ıi?jiiTix 

"İ1 i:ı "il, ;İ; l :;"il,i.Tili}T} "",":TH:da kooperat if ]-erde etkin o],anlarr t(uçum- *-, y_-i";;"-;;;;;r"i 
başkaldırrs ından sijz

,"r"r"İ., biz tabanla temastaylz diyerek, i1!-ı
işçi sınıfı kitlesi i.İ"a" İlı,ş"' y,p- ,aiyoİ", mu,ogr" başkaldırı için mut-

ınai. sanryorıa.. s.y,.;iİİfu-Hi;T iii ı,ı,""---ğ:,:"::_'iiİrll;r,;l} lllulİ,::;
releri iie temasa geçince yrğliılafa "- liİli';r;;a;ii;; ;;;];;evrimci- ğahlanış"

İ*:ru: ;:Hlii:l,i;'":İili,::";:::l}: iili,.,ii]-üvi]y",-,,einlar Amerikancı fa

i",.-n,,,,r.,,., "bv,t 
ı.içit--",.tii n""*- i.i:t.::;r:lİ,:*k:l*llff],..İ§İ:

İ::lll",tll,İİİi::',:i:lltT:i,ş*,İH *?:,:;;",;; ffi;;;;;;;-;,şi,.i- surgir"_

L
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nektir.
. Tekrar belirteliın; genel o!.arak siya-

si ajitasyon ancak yetişkin ka<trolarİn,
ulus ölçüsünde sİstenli ve pl6nlı yürüt-
tükleri bir çalışna o1abilirse verimli
boyutlara ulaşabilir. Demek ki, yaLrıızca
siyasi ajitasyon da yetmemektedir, siya-
sa1 aj itasyonun ulus ölçüsünde gerçekleş
tirmek gerekir, Baz:- arkadaşlar tirçot
gerekçeler]"e siyasi ajitasyonun mümkün
olnıadığrnı, yapaınadıklarını söylüyor acı
acı yakrnıyor],ar. As].ında bu arkadaşlar
eğer ihmalk2rlık yapmıyorJ_arsa, durumdan
yakınacaklarına, bu duruou kendi yetenek
sizliklerine vermeli ve kendi geJ-işmel,e-
rini sağ],arıal. ıdı.ılar. Kişi otarak bir li
derin, nesneJ- koşull.ar varsa "bir daya-
nak noktası buj.du mu dünyayr yerinden oy-
natması" gerekir.

Ve ülkenizde proleter devrİnci çalı"ş-na için tüın koşullar fazlasıyla vardır.
Görevde geç kalınaııaz. Hatta 8örev, ge-
reği biçinde gerçekleş t iri lmez se dahi
bu sınıf mücadelesinin ardrna düşnek,
genel zulme göz yumak ol"ur.

"Getçekten, ög7e sanıgoruz kİ, bugün
devıimci harekett n kuvvetinin gzğzn7atzn
(öze7likLe sanagi pto]etergaslnın) ugan-
ıp.sznda olduğundan ve zagıfl7ğ7nJ-n da
devrincİ Lidetler aras:,nda bİ-7İnç ve in-
sigatif noksan7J-ğlndan ileri geldiğinden
şİndİge kadaı kimse şüphe etneniştiİ..."

Sonuçta; görevirıiz ülkenizin gerçeği-
ni (özellikle siyasi gerçeği), yani Aoe-
rikancı faşizni bütün yönleriy].e halkın
bilincinde sergllenek ve bu temel Xze-
rinde ulus ölçüsünde planlı ve sisteİnli
sİyasi aj itasyon çalı.şmaları yapınaktır..
Şindi eyleın olarak örgütleıneıniz gereken
gününüzün taktiği işte budur, Taktik,ola
rak eylem ise ancak bir örgüt tarafln-
dan konu]-ur.

"Bütün koşu77arda ve büXün dönem7erd,e
sİgasİ mücade7egi sürdümckte usğal,aşmış
sağ7an bİr iJİEüt ofnadan, sağLan İLkeler
7e agd].nLannlş ve azlmle gütütülen tak-
tik dige adlaııdıtıLnaga 7Agık sj,§üeıııJj
haİeket pLanı o7anaz- " (Lenİn)

Herşeg başkan carteİ'in özel tensitcisİ cLark ctltfordıun riirkİge'ge öze7
've gizli zigarexigle .başladı. ABD ınin geni gönetininin kend.is ine bağınlı ütke-
7eİin poLİtik d,urı]mlarınl lJeİİnde üespjt etrıer< için Merkezİ Habeİa7ma feşJ<j-ı,a-a (cİA) nın üç uzmanını üç agrz gere go77adz. Mandale (başkan gardrmcJ-Sr ) den
Tiiıkige ı nin pagına düşen uzman, karşz-devrimci CJ-ifford ı un zigazeti burjuva ba-
siru.İrdan sessizce geçiştiri7di. Türkige I de ka7dığı süıece; başbakan, Culıhurbaş-
kanJ", ciiP Genel BaşkanJ- Bü7ent, Ecevit'J-e görüşen bu ''öze7 tensilci'' qiaerkin
atdrnda bir dizi poJ-itik getişne brıaktr. ogun aç].kt,, bu sönürü ve zulün po7i-tjkasııın bir aracJ. olarak geniş ha7k gığınlarınıı &arşısıı da he,^ geçen gün da-
ha bir batağa saplanmakta ve tecİİt o7maktad.ır.

_ Kutu7uşundan bu gana 9 keİe ''paİa agarlamasr'' ad]_ altJ-nda paranın değeri-ni düşütnüş ve i,lc kuıuld,uğııııd,a 7 do]aı 74 rL. iken, şindi 7 do7iı 77,50 o7nuş-tur, 2 gzLda ugga7anan, deva].üasgon (pazanrn değerinin düşürülnesi) oran]-z26,3'übuLmuştuı. Bu duıum işbir7ikçi patronlar]-n kAtlarına kör katarken, d.ar ge7it7ibinLeıce işgi ve goksu7 kög enıekçisi daha d,a.sefaiete jürrjştjı. aütii, bunlaıa
bağlJ- olaİak her.geçen g,ün aİtan slgasi cinaget]eİ sokaktaki adamı bi7e çİIeden
çıkaıacak dijzege ulaşmlştır. erti.k \rc d,eq İnce soggan zu7üm ve galan ak7a gelir
o-ırruştur. ogsa ABD empetga7izmi ve işbİrlİkçi7erİnİn sigasa7 atenada baş tem-silcjsj oLan Denirel'in ve Ap'sinin bu denti gzptannıasıia göz gunııagacaklaıı
açı.ktrı- İşte .bu "gizli zigaretin" hemen arkasından işbiı7ikçi patron7arın veonlarln paılanentodaki xez,si7cıterınin birdenbire erken seçinı kabut etmesjıjnbir gerekçesi de budut. İşbirlikçi MC h.üküılpti iki gz7dır uggulad:.ğz sogwn zu-
J-üm ve ga7an hesabı-nJ- vernegeceği her türlü sigasi çöziine talıdır. Mi77i Se7a-
net PaİtİSİnln iç tüziik ogunlatıg7a enge77egenegİnce 5 Hazİrand,a erken seçim
kararı ııecLislerden çoğunLuk7a geçti. AP ve orLaklazr bu seçimlere ıüşvet7eı-
den, qoLsuzfuklaıdan, zu7iim ve ,*gasi cinagetletden oluşan ağıİ bit kanbu.tu sır
iznda taşıgarak giıİgor. Pİoleteİ sosga7ist7eıin bu seçİn7ere katılJ.p sosgal-
muha7efeti par]-amento &ürsü-lerirde gansJ-trıa o7anağı gok. İşbit7lkçi burjuvazi
kogduğu binbİr tüİ7ü gasal engel i]-e pİoLeter sosgalİst düşüncenin par]amento

lanmrş silah: antl- komüniz

DevamJ- Sagfa 78'd,e
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utu§At nEıuoIInATiıI Dnuniıu €)
lar alanrrda da ııc}çtur. ijstelik tlr§ı:n-u
*'-a,' İle bilj;ffği glbi emisııcn biçi-,
ıninde- hiç borçlarımım dıınırıı orEaya çık-
mıstlr.

A11 osrıan iilkesi taHİüan yaİı]- s]-ra sa-
,.rİd" d. çö}gntişti.ir. üsteli]< söıniirgeleş-
ne- sijrecinÖ de gjrrniştir.'"- ress-Ti.rr.t-sözl6şııesi. . , 1839 Gii],-

barıe Hattı Hit@]nnu... 1856 Islatnt rer-
,r*ıı. . . rear Oii!ıır-u ilnırırve, , , T_iin_ !,--
lar o tarj}nercte gere ikle azırılı}lar-
a*, "l"ş*, 

ve eıp6ryalizrıie işlirliği
i,"İlrla.l Xorprabor lur j ııırazinin. (bugijn-

ktl l"llrrl:.çr bıırjııtıazinin atası) istek-
6idir. Ve'yiJıe 6 dönerıde, bu kanı]rüa-
rıı asl<er-sivj] biirokrasiıı-igı bir kıgnı
t"r"İ;rd.,, çıkarıldığ:-rı:n billnıreslnde
d. iar; """drr. 

Alıdrrıların o dönerrde}<l-

v"pİr.r.., arılaııek-bakr-ınırdarı aşağıda}<i
nasai öirreticidir." "öiin-sarr:tlı ald::rılar:-rı hepsi devlet
rriarıetırnen ald:J<-ları nnaşlarJa EeçjJıİr-
lexdi. ikti_dar na]<amııı işga1 edenler a:-

,i., irudu \E kürvet sahlbiyseler_ rütbe
,,,r" ,*l.a* kazanırak hayaliyJ-e orıa alçakça-
sırıa yaltaklarnrlar, halkı.rı baştakilere
boyırı- eğresire kuvvetlerdineye çalışır-
raİtı. Ve her zarnan yönetim devam etsjn
veva eüıEsfur hijki-foıec adarnların:_rı devlet
kaİasırıdan üleştlkleri a,ınıç dolusu para-
1aı]_ toplavarr onlardı.

n"qü d'" alT ıı }ıa1 dewam ediyor",
rSİZ kas]ıt].rrda böyle yazan Şefik Hüs-

nü, almı yazısırda aeıraırıra asker - sivil
biiİo}Öadİra gellyor, onlar için bu, du-
rıımı lıayda hayda doğa]- karşıladığırı şöy-
le anlatayor ı

"asas İesleği askeri vega nüIki me,

fllvx7uk olanlardaıı söz etniqorüz, Bu gibi
Ler in uzman7 ıklat znın gerekt,irdiği düşü-
nüşJ,e sınıriı o]ma7atı zorunJ,udur, Fakat
lagaeUııek istediğiniz nokta biı derece

".İb".t o7ma7arı nümkün o7an agdınLarzmı
zLn tLpkl bir memut ziİ]nigetİg7e davran-
dJ-kLaradrt -

Bu incelemege göre Iıi77İ Burj uva Dev,
tininizi gapmak üzere o7anlaIz,n agdln7a,
ra dagannZk|"n söz edigor o7maları açık
bir anLam taşamaz-. -'ı

]bnu açlk seçik orEaya konmıştlır, .Ay-
rıı v:-llarö'a bu isker sivİl biirokrasinj-n
Jir'ı.ro*r,,* Miuİ Kurhrluş Savaş1 saf-

1838 Ticaıet SözleEresi ii]kğrüzin ta-
rj}ıirde örıernli bir kj1-oretre taşJ-allr, Bu
dörıgıderı sonra Al/n4ıa kapitalizrntnin çö-
kercicİ etJ< jsini görüyoruz. Makirıarnn qü-
cüvle n.1rnı3a'da sağlanan ucuz iireuim bu
v" l"ro""f *r:-aşna:.arla Osrerü]- trçara-
torluğu s:ııırları içtrde güırrli}<ten nnraf

"qüzeİ" pazarlar bu].m]ş, buralara_ wahşi-
c6 saHırmış ve arrca]< bu pazarlarla bes-
lerıerı ııe }reJlüz !,eni palazlarıan yerli sa*
navil kısa zarnarda ırıahvetniştir. Erper-
y.rırnı" çokertici etkİsjrri ra]<aıılarla
sövle ııerıre]< miimkiin: '

1starıbul'da 1800-1820 yıllaı:ı arasul-
da 5O0O §çirıjıı çal ı ştığı 2750 kıınaş ııe
350 kavsıİ 

- kadife tezg5hırdarı 1868 ya-
lı-rda sadece 25 tane kaktr-. Bursa ' da
10OO ipe]<li do]<uTa tezgEhı 75ıe irdj-.

.Arikara-tda 1000 sof tezga}B- 10'a j-rdi. Is-
1nrta'da 3100 o1arı }ıalı tezg6}n, 1858'de
30ia di§tü.

türkiye ıde yabancı iirünlerle re]€bğ-
ttn olarıaksızlığııuıı bilirıcirde olan yer-
ü serrnaye sahipleri işi da}ıa k6rlı a-
J.arüarar- it}ıal6t, i}rracata,ticarete dök-
tiiler. Bğ.lece azınlıJ< tiiccarlarla bj-r-
likte kcırprodor s:rnfta tiaerreye başla-
da.

ogrıarülİrln yarı siıniirgeleşresi s,|ire-
cfur1 hJ-zlaIdJ"Iarı bir başka ol_ay yine
labaırcı seııtıaye yab-rıınlarııurı dıırıımı-
dur. "Yabarıcı se!İrıaye yatfuüar]- osnan-
1ı irçnratorJ-uğ,ıııda ğıle alarüara 1,aprl-
ırıştır ki, datn çok bu siireci haıırradde
satım, y1l,ecek ıniddeleri satxrıa Ve bıına
karşılıJ< ala ITEInfl nadde satr_n alrra siire-
cini hızlaıd:_racak a}arı]ara yay:.]ınaşt:-r.
Ve tok ktiaiik bir kısnr g 10-15 gjjci bir
k].sİE da İerlrrl saıayi faaliyetlerj-rıin
blr çoğı.ıila ctatıa çok büyi]k şelıirlerin tü-
retiıİılıe löreljJ< havagazı ııe elektrik gi
bi alanlard]-r. "

ogmrüı İnparatorluğurııı yarı sörniir-
geleşrE s,iireciııin oJ.uşııriı.rıu sağlayan !,ir
6ığei ta.ttır de drş borçlardır. Yapılan
bi:c araştrrınaya göre, alırıan başlıca
borçların arıcaX a 5'i yatrrıına gitniş-
tir: o da danİryolu yatırlnrıa. Geri ka-
lan t 95 lse ya abınrı borçIarın faizle-
riıe yada cari gjder]-ere (6irn giderleri
nnaslar \ib.) tıarcarunaşLlr. Yarli, sanayi-
reşİ,Eıe ayrıJ:ıuş hiçbir şey al:-rnn borç-

lE
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]nı]Jda olduğ,urıu hatırlatalım. Ve nederı
yıicarıclak1 hıısusu açıkladığıınızı belir-
teljm.

Çürı]<ii l,tilli Kurtuluşçu asker - sivi1
büro]<ratlar da blr miiddet sorıra yi.iksele-
ce}< ve "s:rııf arkadaş].af]." gibi almr dav-
ı:anışlar:ııiçiregirece}*ir. O}nılnıcu
i]-ercle Millİ KurtuluŞ savaş]_ ve soİıras]-n
da bu ziinreııiıı ihanetleri-rri lncelerkerı
tarihi geçınişini de gözöniire alıralrdır.
Ya]_rıJ.zca lailli Kıırtuluş Saıraşırıa kat1l-
mrş olrnalararu. düşiirrrecrElidir. (1) .

MİLLI K.]RTULUŞ SAuAŞr
öN1ESİ GENEL rABLo...
Tar:-rnila gerıel bjr çd<uş. . .],brkezi feo

.ra] yapıru_rr üretici güçlerin gelişresjııi.
kısıtlarnası sonırcıırda ıre AlEırya kapita-
lianinj-rı çökertiei et]<isiyle, 1ıerıi ağrr,
hantal derıebilecek içsel ct,j.nanik faktör-
]_erin etkili ve seri clrş dinaınik fa]<tör-
lerle çakışrıasl soııucıı sanaylde de e]ço-
noniıılıı çöklişiinü yaIatm]_şt]-r. . . ülke ba-
ğımlı hale gelıniş, Ang1o-sakson ğçellza-
lizn_iıı-in ıze ortak Avrıe]a erTperya]_İardıı*ı
çe}dgre aları]- obri]ştur... Bu farklı eıır-
pryaJ_ist gn4>1ara bağlı işbir3-iJ<çl un-
sı:r]-ar:-rı siyasl rekabeti... I.,tllici ge-
re}<çelerle küçi-ik bıırjıııazi içlnde ortaya
çı.l<arı wısı:rlar k:-sa zarmrda yiikselip ııe
fa]<at sırnfıııa jianet edere]< blr enper-
yalist grı:bıırı işbirlikç iliği çaresizliği
rıe- 1nnrarlarrnasJ.. . . lbşrutiyet ilaıla-
rJ-... ve çok öneınlisi eya].etlerdeki ba-
ğlnsr-zlrk hareketlerİ. . . Tiim bu ol4ylar
O§rıan]_ı iilkesini !ıcğun bjJ e]«ırıcmik ve
politiJ< çalkantı iç jııe atınrştır.

Kapltalizninfarklıgelişıe kanu-ıu
errçıe4ıalist devlet]_er içiıı de geçerli-
dj-r. Eıgıe4,alist devletlerln sağladrğı
farklı gelişre orarıları bellt bir nokta-
dan sorrra diinyanın pa.ylaşımı sorrınrınu ],e-
niderı günalane getir]_r. tşte birirıci errt-
perlıalist dtinya pa.ylaşım sawaşı böyJ_e bir
zorurıluluğı:rı sortlıcııdıır ve saııaşın belki
de erı önern]-i sorunu, kilit sorrııu Osnan-
1ı inç»ratorluğunurı topraklarıd:_r. Keli-
rıenin e}<sikslz anlamıyJ-a, bir çökiintü
içlrıde o1an jnparatorlı.i< başırıda]<i a1ıwı
işbirJ_İkçİsİ İttjhat ve Terak]<i kliğjJıiJı
aracılığı ile iradesi drşındaJ<i bu saıra-
şa ve yire iradesi dış:.rda 1nıııarlaranış -
tl.r. Bu arada dönerı dolaplar:-rı rıasr1
Arıglo-Sakson §birükçjJ-iğirıderı, A]ıarı
işbirlikçlliğjne kal,dığıru, br:rı:n siyasl
yarsınalarırıı P"şh ve gerdş bir jıcele-
ıre korıusu olarak bırakalım rıe sonucu ıze-
reljm. . . Herkesiıı bildiği: T.erryıerlralist
paylaşım savaş]-rda kaybederı tarafın li-

deri Alınanya topraklarırıa hiçbtr erçer-
1alist devJ"etjn askerleri girırezken,}4crd
ros \,e Se,.rr arüaşnalarıyla Anai,1ırE tc,p-
rakları diye nitelerıebİlece}< Arıadolu ' ya
fiilen errpeıl.afist devletlerlrı as]çerle-
ri (ing., !t., İt., ve ingilizln arac]-
Yunaİı) ç1]gm.ştJJ. Elbette bu salclrrı ce-
ırapsız kalrnayacaj<ü_r "

Mj.llİ KurEuluş savaşmız.e[r[Er]ıallare
karş]_, burjııvaziniıı örderliğirxle ıre e-
rrekçi halkın, bilhassa Arıadolu köyJ_,üsü-
niin karıı ve caı].l pa}ıasJ.ra kazarıılmış ilk
anti-enperlıalist sa\raşt]-r.' lbrdros }[itare}<esİ ,Ve se\ır antlaşrE-
larıyla Osnanla fuparatorluğurıa son Ve-
rilırıiş, Anadolu toprağı resıen 1şgal e-
ililrııiştj_r. Bu topra}çlar üzerirıde yaşayan
irşarıİar:.rı yüzyıllaııdır uğT adığı en'tıak-
s]_z, en a}çakça sald:-rıdır bu. Ha]k ola-
rak, ulus oJ-arak warlığ::ıa 1örıeltİlerı
h: sald:_rıya feoda]- despotlara karşı şan-
la şerefle dolu bir mücadele taritrl oları
Arıadolu hal.kı gıerekerı oevabl verece}çtlr.,

19u Biiyiik Edm Delİrimi sonuğr Çarlİ<
R]q.as]Jı].n y:.}<ılışı ıe dolayrsıyla Çnr
ordu]_ar:_rıın geri çe]<itresi, Doğı] Arıadolu
1örıiirderı iilke7e giivenlik veıdlği qSi,
Bolşevlk DevrjrniJrin ti.im diinyadaki biiyift
etkisi Anadolu }ıalkı üzerir:de de görlil-
dü. Biiyiik Edın Deyrinü 1a]-ilzca Anadolu
halkırıa Doğüıyla ilgili giiverüik verııe}<le
ka]Iayor, ona dğnıdan aoğruva ğTç€rya:,
J.izrıe karşı mücade]_e için cesaret veri-
yordu. Dolaylr o]_arak tse, Çaıl* Rsıa-
ru_n y]i]_].lşı efiperyall_st ülkeler .ırasJ.ıı-
dd<i çelişreleri keskinleştlriyoıı*u. Bıı-
nrın lse eqpeq,aJ-izıe karşJ- savaşan l\rla-
dolu ha].kıın 1ararlar sağ3_ayacağı aç:J<-
tl.r"

Biı ha].k:rı diinya konjorilctiirü ne olur-
sa olsurı KUIüruLUş MjcADEEsbiDE EsAs Gİj-
VENMESİ 6Rn<E[{ VE MjcaDffi,Et'rİ{ 6LE@İ-
Nİ Bffffi,EYEcEK otlıN KEIiDİ dicİjDijR... Bıı
doğn:ilıır... ArE çevre koşullar:ru:r o sü-
reci h:_z]_ardrrnnsırıdaki et}<isi de daiına
dğerlerıdirilnelidir. İşte bu bakışla de-
nebi]_ir ki:

Millİ Kıırhıluş savaş]-ru.n tarj}ıi yazı-
1ırkerı, başarılar:ıı koşullarr diişiinürdü-
(1) Bu sözler ve yorumlardan bugün aydrn-

ları kara]"amak istediğimiz anlamı çı-
karrlmasın. Top 1um yaprsında giirülen
önenli değişik].ikler sonucu, _ T.}S,{OB,

rütno, tön-orR, BARoıAR BtuİĞİ,,TijM-
DER ve diğer benzeri kuruluşlar İle
aydınlarrınız toplumumuzda önernli gö-
revler yapryorlar.
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ğtirıİe Arndolu halbıun biİ]İük 9ücü terre],
:".s.sYç lse, başlrca aes3eİ< nuyıx n<ım
ryrTfuü rre_ sonuçlarıd:r. norşevİ* oevri-mınin etkİ]_erinderı söz ed"ilnederı l[illİKurtu}ış SavaşIrı]-z]-n tarthjı-i yaanak bir
1ıana, baslt.bir yorrırıı aarıl ya!ıraınaz.
_ Erperyaltare karşı verllerı l:* l<ı.t-tu-
_Luş savaş]_ olarak millİ ]aırhrıuş sa\raŞ].-ırıız tiim nazlıın ha]k].ara ışık tııtıııştur.
Anadolu bjıı. yıJ.lrk miicadeİe g.r;"ğir;
:g_irç ffip.ş$rip çrJ<ıuş ı.ıe onu pek
y. anı.ın bj_r şekilde efipeqzalist devletlöre
]_spat etİLiştir. Anado],wırı.ı ergkci ha]kı ,enpeılıalistleriı si16}üı lşcaljıre boyu;
1ğ*iş, si15}ıa sarılıp tarrlıser qoreİrl-
P_ lzeTJ-rE geLinrıiştir. trrekçi halJ< kit-
le]_erjnin öziinde var otan Uıİ dj-rerıiş ger
çeği, nüu, azrri adırn ne dersek Ölİo-
}imı_ şavasın başarıya ulaşnasırnn tde-lfude]ıi olgı.ıdur.

I|1LLİ KüR",LUŞ SAıAŞIMIZIN BtR
DEwltM IIAREKEnİ 2LARAK KE'İNLİYE
UĞRAIIAS ININ NEDENİ DEWİMİN
öNDERLİĞİNİN BIJRJWA NıİELİĞİDİR. . .

Kı:rtuJ.uş Savaş]ıEzu gerıç Arıadolu bur-ju_vazışi ııe 
_ 
onlar::ı taıctpçiĞtJuvdzls]. ve o artn taklpçisi biiyiik pa-

şalar biçjmirıde belirlq/Ö6iteceğİmiz 8n-
üe5liği_ğeıe]< objektlf,'dıırıınraİıl Ş-.re}<se ldeoloj ik-politik yapırarıyİa hİç-blr tereddüte yer verııevecel<
bıırjuva nite]-iktedir.

, "Eferıdi ııe be1.lerinizin bazıları kerı_dileriTi ecrıebl serrnayedarlara satnaş-tır. Diğerleri sizt sil6h alb_rn çağa-
5}_yor ve yabanc]- miistevilere karşı - drF
ğüşrek üzere hazırJ-ıycr. Fakat bıııJarda

.,iilkerıizin idaresjni ]<erdi ellnize alına-
rıızar_ sultarnn tufeylilerıirıe bağışladığı
toprakları kerdinize ayrrımnıza. bu tar-lalalda buğday yet§tiİip lesİeıııBrılİeizin venrEzler. Ve yaruı_ ecnebi serıra}ze-darlar eferd,l]erjıdze da}ıa ilıi luİrş
şartları teklif ederlerse, şlııdiki öndeİ
J.grj-rıiz, ecnebilerin yardımr ile, sizi
yine tıpkı ecrıebi oııCularırun işgal.i al-
tırda bıüurıan yerlerdeki arazl sahipleri
nin ve eski nprrıır].arın ]Eptağa gİbi zin-
cire ızuraca]<1ardır. . . " (Iiğıdnten tcra
Iionitesi, Terıııız ]_920) .

"...Soı o7ag7ar, niL7igetçi burjuva
hiiküaeti-nin, sizin sonsuz. fedakAtlzkla-
rs-nız pahasına kazanı7an bu zaferin meg-
valaıınıkendlsine agıtnak istediğ!"ni
gösteıniştİr. Arıkaıa'dakİ niLllgetçİ hü-
kiinet ı Iüık bügük butjuvazlsi ]-ehine ve-

,rjleceJ< beJ7İ taviz7ete kaİşJ.]rk emper-'ga7isX7erle anlaşıaga hazızdır...'' (5
Rasüm - 5 AİaI].k ],922, Konİnteİn).

§ını yıl]_arda İkttdar 1öneticİLerJırin
' top]"uTsal dıırıııüar:- da fupelerrdiği tak-
dirde gorii]-ece]<tir ki, yetJ<ili ağızlatınbı sözleri scınıt bir gerçeğin iJadesin-
$erı sska bir şqİ değildiİ. AçJ<ça arı-
1aşılıycr ki. }lil]-l KurEiuş ' Sİvaşımız
bjrço}<larrnın iddia ettikleri gibi kiiçiik
bırrjıııaztıdn deği]_, baslcayağı lı:rjııv-aİl-
njn örxienlİğİıde verİlmiştir. Ve devri-
min keslntlye uğr:antas1rrln başlıca nederıi
de örıler s:ııf]_n bu b.ıırjrnıa nite].iğidtr.

Mil].i Kı:rtuluş Sa.\aşlrEz bütİin ezilerı
haJ.J<J.ara eııperlp]"ianin alt edilebileceğtni gösteren blr biiyiik zaferle sonuçları -lıEşt].r. Aına"ytrıe ezilen halk]-arın ve ö-zel ola:ak Tiİrkiye halkıı:_rı geçjİdiği bıı
9*qı1* alınası gereken başlıc5 derİ şu-dw1 işçi s:ıııfı dış:.rxia, hele bıırjııııa-
zinln önderllğlrde ııerilecek her nücade-
le nııtlak dıraklarnaya rıe gıeri döni.işe ırnh-
}<ffiıır. rGrşı-Devrim l<aç:ııılımzaıİ. Oeır-
rjırlin keslnLisiz ola:ıak-yiiriirrestnin bl-ricjJt şarEı dewfuuin örder].iğinjJ, isci
srrırfın:ıı el jrde o1rmsıdrr.

TLJRKİYE 'Dğ ruRŞI DEWİLI

riirkiye, 1919-23 ıde errçerlıalizıe kar-
şı başarılı bjr ulıısa1 tıraıruş savaşı
ııerıniştir. Bu siyasal anlada bir dev-
rirrdir.

Yirıe lııgiin Ttirkllç, ı,erıiilerı erpeqıa-

tarzda

Savaşa örderljk ederı bıırjuvazi baş-lrca ittifakuıı taşra eşrafİ ıre bir tİ-
s:ın_ toprak ağalarryla ]<ıııım§, kiiçift ııe-
Tglu{u dayanmrş, ordularınİ'anadİolu kcly-
ltisijrderı hrın§tı]r. Köy erre}<çlsfuıJn enaz söz ve karar hakkı o].arı bu - ittifaka
b-urjuvazinjn, işçi sırufırnn sllzasi -na-
reketi karşısuıda ü]tlnru ise l\t_ıs-tafa suD--H. 

":_"Sö*_arkadaş:_rıın katli ire ŞyÖtrıet_ifadesini bıilrıııştur. Bekir saıİiiyiIrIdra Konferaıs:rıa gıi5ndererek tilkeyl iİ-
ga1_ ederüerle clahi diyalog 1o1larr' arİ-yaıitar, t{illi Kurbıtuş miicadelesirde en].çterı düşiince ve dı;ygulaİla saf ürtr:ıakistqrcrı bir harekeLin örderlerire karşıbıırjııııa sıruf kjnlerjni erı pis biçimde
i<u§I§194]-r: Aşağ]-ya aldığımız sOİrer,tatjhi belgelerdir ve Mtlli Kurtu]_us Sa:vaşr yrllarırıa aittjJ.

"Burj.uva efendi7eİ,
Bugün]-eIde Avrupa ewetgalİzmine kar-

ş: as-kerİ bİİ zafer kazand)"İan rijrkige ' -nin fakir kög7ü ve çiftçisidiı.., sl? lu
hükünet sanda7gesİne İşçj ve köilüLerİ
n:İdiven gaparak çlktlnlz... Eglii7 agJ.n-
dan ixibaren... İşçj ve kög 7üniin ".rirjboğnaga teşe}.büs extinİz. (Ttjrkİge I.IaJ-k
İştİıakİggun Frİkası., 7922 ) ''
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7ık]aıınız pahasJ-na kazanı]an bu 2aferin
megva7arını kendisine agLıIıErk istediği-
ni gösterniştİr. Ankara'daki nil7igetçi
h,ükünet Tüık bügük butjuvazisi fehine
veri7ecek be]Ii tavizLeıe .karşiiJ,_k en-
perga7istLei7e anlaşmaga hazrrdJ-r. . .'' ( 4.
Komiteİn Kongİesi, 7922 ).

1923 -
iznir iktisat Kongres1 ve kapitalizre

1öneliş. Clırıtruriyetin ileru. (Devrjm, kar-
şl-devrjm. İkisi rnsı]- birarada yaşaı[-
lpr? )

L924-25.
Şeyh Sait tsyarn, Takrlıi Siikı:rı, T.t.

Ç.S.E. |ru.n kapa,trlnası, tevkİfatlar. Pro-
leter deızrjırci haıd<et yerıi dıırıırıı göz-
den geçi-rırek zorurdadlı. Ve iTfle yapr-
yor. İşte 1926 TKP progtramI lı4adde 2:

"TKP İktidarda oıan Kenalİst ''Ha7k
Partisine" katşı batışmaz ve devam7ı bir
şekİLde mücad,ele açmJ,ştı.r. MİJ-Iİ Ku,"tu-
-ıuş İhüita-ıjİ in eİken Safha].anrnda buİ-
juva 7ideı7iğinin tehbezi o7aıak kuıu7an
bu pazti, sonİadan ihtila7 zafeıIerinİ em
peıgaJ-izme bağınLı oLaİak gelen es.kj
.bügü.k iş burjuvazisi .ve ni77i azynlıkla-
rın butjuvası gerine geçen geni Tüik iş
burjuvasının İdategi e7de etnesine ve
zengin7eşmesine garagacak bit tene7 o7a-
rakku]Larıııaga başLam.ştrt. Kemalist
Halk Partisig7e qapı7an mücad.e7enin ilk
vazifesi bu paİt,İnİn halk düşnanı tabia-
tınJ-n, gabanca enpergalist kuvvet7erLe
anlaşma go}-undakİ gelİşnesinin ve s]-nlf
kavgalaıının bügünes ine enge7 oLanagacak
zag ıf 7 ıktaki buİj uva d İktas znJ-n ülenf aatİ
icabz işçi ve kögLülerin sJ.nJ-f mücadele-
-Ierjnj rea*sjgonet o7arak bastJ.J.ma te-
şe-böüsleriniı teşhiı edjJrne sidir . "

Brrndan sorıra en azg:Ln bjr saldırı yön
teıniyle beslenerı milli bıırjııra yaıatıııa
çabalarırıa taİuİ olu}pruz. ryaldJ_r ki,
kapitali4in teke]_ci aş.ııttıs].ıı.ı vardığı
erçıeryalianin u]_us]-ararası bir sİstem
okiuğu difuı)ıada kapitalianin gelişresi i-
çjı hlçb]r ön koşuJ_u gercekJ-eştiraıeıniş,
iisteljk gerçeld.eştirebilıre olasılrğı da
o}nad].ğ:]_ gözöniine alınırsa o {ilkede ka-
pltalj-st yoldan kalk:-rrna olnnz, o].anıaz.
Kapitaliare 1önelik her çaba errirde so-
nıında efiperya].izıe bağıııJ-ı ofurEkla so-
nuçlaİı]_r. }bddi terrel]_qrJııden en yoksurı
böyle bir oirlşim, 26.,pıograınırda belir-
tildiği gibiı"enpeılıalist krnıvetlerle
anlaşııa" biçimlne döniişıelze ıa}ıkrırdr:r.
Tiirkiye lde}<i devlet eliyle kişi zengjJt
etxre]< ve bğzlece kapitalizni ge]_iştjı-
ne]< kı:ralı da bu kuralın dışırda kalıa-
m]_ştır.

l1zre bağ:mlı hale geei_rİlıniştlr. Bu bir
geri doni.jşttir

Yan1 fiirklye ıde bir karşıdeırrim o1-
rİuştur.

Itrer devrim, karşı deıırjırci 'ruısıırları
da biinyesirde taşır. ö,rıe de sğıledik.Oı
ların bj:ıderı bire 1ok c']acaklan rıı sarr-
nnk hayaldir. Bu rrcderıJ-e ustalar, ''dewim
karş ı{eıniml dğurarak ilerler" derler.
Iı4eğer ki, deııriırde heEe[IDnlrasuıı kuran
sınıf scırııırıa kaalar devrlJrEi bir sırIlf
(proleteqza) olsun. enca]< }ır ta]<dirde
karşr devrİm zor baŞkaldlrJ.r. Yo]<sa dev-
rjıde hegeııcnya söıniirlicü bir sırııfa ait-
se karşl-devrjm kaçırı_ı.lnnzdır.Ti,irklye'de
gerçekleşeıı karşı deıırjmiı de tgrellrıie
Iıli[Lİ Kı:rhılış deıırjıniınlze ö,rıderlik edg
sr-ru-ftaki bu karakterdir.

Tiirkiye lde karşıdevrjm kesinllkle gı
peqza].iznle ilişkİli ve giderek denet1-
mlrde ve yörıetİıntrde aşaııa aşarra gerçe}<-
leştirjJıniştir.

Aşağ]da ızerilerı tablo krorplojlk o1a-
ra]< düzerüeruniştlr ııe iilkemizde karşı
devrjmi yal]-n o]arak göstenektedlr.

Tarlhi bak:rdan kuşkıısuz hiç bjı sü-
recjı giin belirtilere]< başlangıc:_:rıı vebitlşini ııenıe}ç miimkiin değildtı. Faj<at,
biz blr kilcrretre taşı kolınak ]ptıııu tu-
talım ııe başlayal:m:

l9]_9.
Derıriın, b:rjrıuaziniı örderl iğirde baş

1rlor.
]_921.
tİ:stafa suphi ve 14 arkadaşı katle-

dillrkerı Iordra konferarıs]_ toplana}.or ve
Arr}€ra Beklr sami Beyi kgıferansa Eörde-rllpr (İşçi s].ru.fırrln slyasi harekeliıe
karşı erı sart, erı caniyarıe tubJnı . jrz:-:e-

!ıerüler, gTper!,alistlerle dlyalog kuru-
]prlaı. . . IGrşı-deınlnrin ilk belirtile-
ri) .

192l. Ari}ıara Antlaşınsı.
itaıısız eırper]za]-iarli, Tiirkiye topraJ<-

larırda askerlerjni ve silahJ_arırır çe},ii-
)or. Fakat denirlpru ve nndenler üze-
rjııde Jıntiyazlaa a'l ı yor. Ev€t, eİIpeıYa--
1ian. as}<eri kuwet]-erini çd<iyor arıa
blr başka tiirliisi§le,

"ö7ün
kolongaL şap.kasına bir bahat

çiçeğl takarak
kapzmızdan grimekte.''

1922.
fiirktye Halk İstirakiltrı F].rkas]" bas

]fı altırıa a3_ınılor ve kapatılıyor. Ve
yJııe al,rn siinlerde uluslararası uyarı:ıı...Fakat son oJag7at ni].Ilgetçi buİ-
juva hükijnet,inin sizin,sonsuz fedakit-



Pilil,ErEB l6

. 1930 yıJ-ı sonralaı]..
İjlkede artjft karşı deı,rim iyice goni

az].ya alıııştr_r. Ülkede zengin bj: lünan
işbirljJ<çiliği yapılnaktach_r. Ta ki, A1-
ıınrı faşianİ başta SSG olııak üzere dürşa
halklarırıın görkenri sarıaşı ile yıkıI-
sl-n. Aliıa sonuç nedlr? Ülkede A]-narı enç:er
ya]_iaoiııin yerjJd ABD a]rnaktadır. Halkın
jJ<tidara yörreJ.ebilıresi miiırü].ün müdüı? Ce-
ı:ap o1unsuzdr:r. Çirı}<ü; bütiin bu , yılJ-ar
bolıurıca İşçi s:-nıfı }are}<etİ çok ağır
baskı]-ara uğramıştır. özel]_ikle 1936'daıı
soılrasi:_ 141-142lnin kabulü (ve de Saraç-
oğlu hiikürreti döngni) faşizrı_iı azgın yıl-
]arİdJ_r.

Ve nihayet bir nöbet deııri.
1950.
DP jktidarda, bazıları 1950'de bİr kar

şıdevrim oldu diyorlar. Bu )anhştJ_r.
1950'de olan bjr nöbet de,ızridlr. İkti-
darda olan Alınan oıç:eryalizrrıinin lşbir-
likçileri iktidarı AED işbirtj]cçileri ııe
erı kolnı Cuntıuriyet diişrarıı feoda]- müte-
galltbederı kiıııılu blr ortal<lrğa devret-
i,rüşlerdir. Bu olay bir karşı deızrjm de-
ğil, fakat karş:- deııriırri_rı gelişe aşaira-
J-arı içirıde çok örtemli yeri o1an bir o-
laydır. Gi.in ğrle gijn o]m]şt11r kİ, Kurtu-
luş Satıaş1 yıllar:.rıda jtıarıetleri resııen
belge]_effniş olarüar devletirı en sorı.Tnlu
yerlerjııe ge]m:lşIeldir. Oysa aım]" 9ürrı-
lerde ngnle}<etjıı erı seçkj-rı evl5tlarırıın
sesi sözü halk-n kulağından, göziiıderı
sal<larımış, yasaklaımıştır. r,fussoljrıi İ-
talyasıruıı faşist ceza 1ıa.saları. daha da
ağırlaştırıJıakta, iş ölino hü<iirolerjne
kadar vardırr}raktadü. Proleter devriın-
ciler toplu halde orüarca yılJ_ıJ< cezala*
ra çarptu]-]İıakta, işkerıcelerde, zjrdan-
larla hayat tannınlaııaktdırlar. (t

şbYLE BİR soRU AKLA ffijBİT.,fu.: I.[tğİ
Kt,§x,ünuş Dtr\iRİ,d}Ü BtJEtII^lAzh{h{ YAPİİĞT-
Nl sbVLiiYoF.SLlNUz, öYl,E İsE KARŞT-DEVR]I.ü
HANGİ S]NIF YAPMIşER?

HğM DEVRh/ü, Hm.{ DE KARşI DEVRbd Ay-
NI s]NrFrş ]egrtğJNI §öIaLEI\EK BİR ÇFr,Ls-
Kİ DEĞİt r4İDh? BöyLE(E Tt,EKtYE'DE KAR-
Ş]-DEVRh.t oLI.4UşTUR 1EzNlz çİjRijMjş oilü-
YoR M]?

ı<inci ıze başta]d sorışıa verilecek e-
sas ceı/ap ise işçi sırnfının blliır§el
diirıya goriişi.inii çağclaş topltlda bı:rjrnazi
için getfudiği ta}üile dayarnr. Bı.ırjuvazi
sırııf kara]<ter1 gereğ,r dajma kaypak ve
i"}(i yönlü bir tutrın içirdedir. Ve son
tahlllde defrpkratik dewiın siirecinin bii-
tiinü içiıde diişijniildüğürde bu sınıf kar-
şr-devr jırcid jr. Karşı-devıjJrgi o]ırıaJ< zo-
rurdadır. Çiin]<ü lDDrın kesintisiz o1arak
sosı,alizre geçişi bıırjiıııazj-rıİı vatlığırıa
1öneJ_tilmiştlr. Böyle bi_r dıırıın karşısın
da brrjuırazinin karş ı-derri.rrci ofurüaktan
kaçırıacağı errçerlzalist güçlerle anlaşra
yoluna gitTıq,eceği tcpluıun erı gericj. urı-
s,.ır]_arı serf düzerd ka].ıntı]-arı ile it-
tifak kurnnktan geri kalacağı diişifuple-
,rez.

l4i]_1İ Kurtuluş Savaşm]-z ve soİırasıİı-
da geltşrekte o]-an (Anadolurıırı 9oıç bur-
jııvazisiniıı) bu stireci sonurıa kadar sür-
diirebilnesi yarri T_{irkiye'njrı kapltalist
}ıoldarı kalkuıIrıasınr sağJ_aımsı söz konus,u
olarnaz. 2,0. w.'ın nesıre]_ koşulları bu
tiirlü kalkıııra yoluru kapaırlı-ştlr. Bu du-
rıırda brırjuvazlrrin öniirde bir yo1 ayrımı
vaıdrr. Ya Tiirklye'niı kalkırınası içjn
warlığırır da feda ederek dqııckratli dev-
rirrrin kesintisiz olarak siirdiirlilıresi a-
ıacryla i],cEidarı proleterlıaya gön,iillü o-
larak siİrdiirülrresl_ 4rrncıyla jJ<tiaıar:_ pro-
leteryalp. goniiJ.lü olarak deııredecek, ya
da varlığıru konma]r (nrna işbjrltkçi o-
laral< deızam ettlrereJ< korıınak) içjıı "eın-
IExlıalist kııvrıet]erle arüaşna 1plurdaki,gelişreslni ı7e reaksiyorıer tablatırıı sifu
dtfuece]<, soruıca bağlalpca}<.Elbetteld bi-
rinci yol söz korı]su o1aınaz. Böylesl bir
olası]-:} yoktur. Bğılesi bi_r yclurı hayal
ediLresi dahi miiınktin olarnaz ve ancak bur
juırazi ikinci lolu seçeblljıö!. Ve Ttir-
kiye ıde de ğzle oldu. İşte tıirkiyelde
gerçekleşerı karşı-deıırim, bğıle bir nes-
rrel ortamın iiriinifiiir. Çağdaş di]nyaila
bı:rjrıııazinin içirde bulurduğu böyle blr .

,açırEızın iiriiniidijr. Ve ta}ıllliınizde bir
çeJ-işki yoktır. Burjuvazi, örıce devriırcl
bir tutıın almış ve faJ<at sorıra, bu yclıın
kerdİsi içİ_rı İfade ettiğt anlaıırr bilerek
karş ı-deııriıc i yöneUmini sonuca bağla-

ijrıcelikle şı:rıu beJ-İrtelim: l4i]"Lİ Kur- Inaştar.
tıİuş devrj$ün' 

'"e*k-;r*ü;--Milu 

F' aiz !üıkige,de karşa devtim olaqlnı
Xurüluş aevrlrn:-İıe- tlııaerİı:< ;'t"=]. ;;-- tahti7 edeıken şu iki kıiteıi ku7Lan

nurıu blrbiri.rıe karıştırnak hatasırıa düş- drk Meucut iktidaıri@ITiİ--Til
neyellm. KurEu]-uş salraşüTllz bütİjn Tiİrki- otan İ7işki7eİi ne düzegdedİr,ıi-
ye halk:.:rıın özelllkle "Anadolrırııı errekçl te7iği itibatig1e ne ifade etmek-
hal]<ırıııı sorısuz fedak6rh.k]-a.r3- patıasınİ" tedit?
kazarnlmrştır, agrjuvazİnin deırrirrde]<i Mevcut iktidarın işçi sınıİının
forı}<siyonu, g!4eql]ı<!ir. -sigasi hareketİ katşJ.Srnda tuxwıu

nedir?
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30 Nisan Saygonıun düşınesi, Vietnam
Ulusal Kurtuluş Savaşının nihai zafer gü

nüdür. Vietnam'deyince akla savaş ge1ir,
Küçücük küçücük çocuklarından ak saçlı
i(İiyarlarİna değin kadrnı erkeği ile bir
ulusun savaşıdır bu.

Vİetnam dendyinİn tarihe ve halklara
armağan ettiği değerli ögretiler vardır.
Vietİaın devrİıninin zaferinin iepat etti-
ği önenl i gerçekler vardrr. Her sınıf
ğirincli iİci. Vietnan devr im deneyini
,"ra.c. coşt.ı ve saygx ile anma ile yetin
mez. Bu deneyin derin bir tahlilini ve
kazanl],an öğrenilen şeylerin kendi ülke-
si koşullarına uyarlaımasınr sağlamalı-
drr. Vietnan <levriıni üarksizm - Leniniz-
min hazinesine zengin katkılar kazandır-
m].ştr-r. özellikle işçi sınıfının bilirı-

"eİ düny" görüşünün somut koşullafa
yarlannasır yöntemleıi konusunda bu kat-
Lılar daha da aleğeı kazanır. Bu öğfeti-
1eri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1- Vietnan devrioi; "kendi gücüne,gü-
vent' i].kesi ile |lpro].eter enternasyona-
1izıni"nin veciz biçiode birleş tiri1digi
bir örnektir. Heİ ülke halkı kendi dev-
rİmini kendi başafı.r, fakat pro].eter en-
ternasyonalizıninin (çağdaş dünyada ulaş-
t'.ğa muazzam boyutlar da gözönüne alr-
nırsa) desteği o1maksızın bu başarlnın
e].de edilnesi çok uzun rzdırapJ.ı ve hat-
ti -geçici de olsa- önenl i yenilgileri,
getiİi;. Vietnam halkının ve onun şanl1
İnderi proleteryanln (ve pattisinin) _yi.
ğlt nüc;delesi olmasa idi şüphesiz Viet-
İam ilevriıni olmazdı. Aına yine şüphesiz
ki, sosyalist dünya ailesinin (ve dünya
ileticikanuoyunun) destegi olmasaydı
Vietnam Kurtuluş Savaşı da 1975ıde başa-
rava ulasamazdı-.

2- Vietnan devrimi; yarr si5mürge ülke
lerin kurtuluşunun hangi yo!-la olabile-
ceğini bir kez daha ispat!-amakl,a kalma-
..ğtr-r. Ve bu deney yalnızca devr iınin

yolu sorununa büyük bir ijrnek daha ver-
roekle de kalmıyor. A)mı- zamanda bir kü-
çük ülkenin dahi kararlı, inatçı ve ce-
sur bir savaş]-a çağt.n en biİyük emperya-
list kuvvetlerini atrt edebil.eceğini gös-
teriyor. B! zafeı "Aınerika yenilrnz" bi-
çiıninaeti emperyal is t lerin ve işbirlik-
ğilerinin diinya çapındaki propagandasroı
kökünden ytkmı.ştı.r, tüın dünya halklarına
cesaret ve umut vermiştir.

3- Vietnaın devrimi; proleteryanın ve
onun öncüleri pro]-eter sosyalistlerini
en büyük, kararlr, bilinçli ve yiğit va-
tanseveİler olduğunu isPat etmiştir. II,
enperyalist paylaşım savaşr sonrasında
"soguİ< savaşi' günİerinde halklarrn bilin
cinde yok edilen, SSCB anayurt savuluna-
sı, !'ransrz ıni].li nukavİımet hareketi gi-
bi <leneylerde şanlı bir yeri ol,an prole-
ter deırrineiler en büyük ve bilinçliyurt
severleıdir, gerçeğini yeniden dünya halk
larrna göstermiştiı. "Komünistler vatan-
sever oİaınaz" biçimindeki ernperyalist pro
paganda iflas e tmiş t ir.

4- Vietnam devrimi; enperyal is tl"ere
karsr mücadel ed,e zaferi isteyen bir ha1-
krn çağdaş dünyada kendisine ijnderlik e-
debiiecek yegine sınıfın proleterya o1-
duğunu gösterniştir. Burjuvazinin (bazı
ke;inle;inin) aİa bir dönem için anti*
eıııperyalist tutum gütsede sonunda karşr-
devriınci o1acağln1 göstermiştir.

5- Vietnan devriııi; önder s:.nı,f o1a-
tak proleteryan].n temel nüttefiğinin köy
emekcileri olduğunu, ittifaklar sorunu-
nun İu Eeme1 üzerinde (işçi srnrfr ijn-
ilerliği, işçi.-köylü ittifakı) emperyaliz
mi ve işt irİ ikç ilerini tecrit etme aına-

cına yönelik eİ yetkin esneklik içinde
.İ. rİrr*.". g"r.l.tigirri göstermiştir,Vi
etna, a.rr.yi Jo g.niş ittifak içinde bi-
le oro].e te-ryanın-kendi s i ile burjuvazi a

rasİndaki çuliştirrir, antogonist tab iatl-
nın işçi kitle]"erine anlatı],masrnin pro-
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leterya partisinin görevi oJ.duğunu an-
]-atmaktadlr. Bu görevİn başarrldrğı ö1-
çüde sosyalizme geçişin yani devrimin ke-
sİntİsiz olarak sürdürülmesinin kolay o-
lacağını anlatmaktadrr. Zaferden iki yıl
sonra devrimin bugün ulaştı.ğı. yer bu gö-
revin başar:-1r olarik yerine getirildi-
ğİnİ, anlatıyor.

6- Vietnam deneyi; türn ernekç i halkla-
rın dünya çapındaki en büyük dostlarh]"n
sosyalİst dünya olduğunu göştermiştir. Ü1
kesinde devrim yapmak yolunda olan her
hareketin 6o§ya].ist dünya ile tan bİr da
yanışma" içinde olmasrnın bir zorunluluk,
bir ilke olduğunu göstermiş tir.

Vietnam devriminin öğrettikleri kuş-
kusuz yalnızca bunlar değildir. O deney
ciltlerle kitaplara slğElaz. Ama en önem-
li ders odur ki:

TARİIIİ YAPAN KİTIELERDİR. SAVAş IN so-
ır,UcuNU KİTLELER BELİF{LE§; StLAELAR DE-
Ğİi,. DüşMAN NE DENLI- Güçlü oLuRsA oısUN,
BtLlM vE TEKNİĞİ NE DENLl cANİcE EMELLE-
RİNE ALET EDERSE ETSIN, HALK YENİL},IEZ.
YETERKİ KİTLELER, PRoLETERYANIN (!,E öNcü
PARTİsİNİN) YÖ},,ETİMİNDE SAVAşMAKTA oJ,st N
LAR. öRcijTLÜ MiİcADElE EDEN IIAIKYENİLMEZ.

iler srnıf bilinçli işçi Vietnaın dev-
rimini ögrenııeli ve ondan gereken ders-
1eri çıkarınalıdır.

YAşASIN VİETNAM ve TÜRK1YE EA],K]-ARI-
NIN ruRDEşLİĞİ:.. .

PASLANMIŞ SiLAH : ANTİ-KOMüNizl,l Baş taİafJ- sagfa 77'de

çaxrsJ- altanda SavunulnasJ-nl oJanakslzlaştl-xüJ-ştrr. Böglece parj,arcntogu işbir-
likçi parti7erin kapaLı av a].anl haline getirmiştir.

Eıken seçim karatınzn mec7is7erde gasa7aşmasıgLa bir7lkte buıjüva parti-
Ieıi gutt çapında seçin mitingleri içln seferber o].du]_ar, SosgaL muha7efeti par
iaııEıüorı:n dar Sxn7ıLatı içinde hapsetme an7agışznda oLanLat ga7latdar İıanus-
suzca bir denagoj i ve galan politikasıgLa önce haga7i düşnan7at gaıatlp, sonıa
bu haga7i düşmana "kahıaaanca" (!) savaş açmlş, "aışın en bügük cengaveri" eda-
sr i7e oIxaga çrknJ.ş]atdlr. Bu konuda işbir7İkçİ Llendeİ€js-Bagax k7İğİnln DP'si-
nİn ve onun biİ devamJ, oJ-an Ada7et Pattisinin dosgasü o7dukça J<al,abal,ı.küır.
]-946'7aıda başLagıp e77i7eıd.e zirvege ulaşan anti-komünizn İenagoj isi özellikle
bi7İnçsİz kögLü gığın7aİ1 üzerjnde o7dukça etkİli o7du ve pa.ı7anentodakİ butju-
va partİLerinjİr gre_ıişen devrimci nuha]efetf kİt7e7eıden tecrİt edebİ]nek içİn
ku77andık7arı en önemli.gj_la_lr olrruştut. DPı 7946'7axda ortaga çJ-ktJ.ğJ-nda doğu-
dan gelecek "k].ztl" tehJ.ikege kaışı Anıeıikan enpergalizminin hüırLgetçi deırck-

-ıas-i ııas.kes j ne szğınmış, 7967'de kuru7an Ada7et Partİsi ve l975'te kuİulan İş-
biılikçi MC hti.İ.tjfi:e-ti de eııe.kçi gığınları ugutmada anti-konünizn denagoj isine
SrğuwJ-ş]aİdlr. Hatta 7969'7ara gelİndlğinde pax7anenterizm batak7aİJ-na sapfa-
nan opoİtüİılst7er bl7e antİ-konijnizm sj-ıaİlına saİJ-Lmaktan kendi7etİni alamamzş-
Jaı ve jşi kongre7erdekİ devrİmci nuhaJ_efetL "bunlaİ konünisttİx" digerek poll-
se jİıöar etmeğe kadar vardlİm]-şIaİdır. Önce Antep'tet daha sonra Kagseri, Buİsa
ve Uşakıta konuşma7ar lJapan cHP Genel BaşkanJ. Bü7ent Ecevit de bu kexvana bütün
g;ikü i7e katrJ.mış götünügoı. öze7likLe guısa .korıuşua srnda din]eqenLere patnak
LsJ.rtan bit us7upLa sosga.ıiisüJ,ere saldıİmasl dikkat çekicid,İr. Ecevit de işbir*
7ikçİ BagaıLar],n, MendetesJ.erİn, Demİİe].7erin bu gı77anıiıış sjJahınf benİmsemİş
gödinügor. Ne var kİ, ABD'nİn patentini taşrgan bu İthal ma7J. antİ-komünlzu si-

Zita komijnizm slzIIEsL (!) Iürkige'nin jeo-po]itik duIumu (!) "Sowet enefleıi"
seçim konuşna]arJ,nda getekLi enerji için bi7e sosga7ist tjJ-kelerden gelecek e-
lektıiğe muhtaç duruna düşnüş Lerdir.

rüıklge de artık eski Tüıkige deği7dir- Ne 7g5O'leıin, ne l970'7eıin Tür-
kigesidit- üjıX ni7gonu aşkJ.n pro7etaıgası ile agnl sagJ_ga vatan etekçi kög7ü
ajlesj j.le Ulusal Deipkıatik Devı im golunda can veflnege hazJ-r biı potansigeli
batJ-ndlİ3-goİ. 797,7'7eıin rüİkİgesİnde sosga7ist kanügla sulaıımamış vatan paİça-
st goktur. Antep'ten. KJ-zr]dene ı den, Uşak'tan gükseLİgoı aİtıJ< or]l,aİı:2 sesi ve
t977ıLeıin ?üıkigesinde rnegdan7aıda sosga-Li§tl,efe söğüp sa1nak anti-kon/jnizll de
nagoj İsİııe sar7Lmak ve "Bulgaristall !ütk7erini kuİtaİma*" dün De'f/.İİel7eİİ o7du-
ğu gibİ bug,ün de Ecevitıe gaıar g,etİrmegecektir. . .
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rİP Uliylil kongre karar|arı üzerine... Baş tatafJ. sagfa J'de

ıir görev ya günce1 görevdir, ya da tenıel gii_ çal:.şnıryor,,. Faşiim ele geçirdiği ve yayllma ama_

rer, Brrİa gare "Jemok."İi1.1eşııe" sözcüğü ile günce1 İıyla kullandığr kurumlaıa TRTlyi de ekleYerek bu

ya da teme1 olmaslna göre farkl1 anlamlar kazana- yol1a kendine kitle tabanr olu§tuİnaya ÇallŞtyor.
caktlr. Eğer fa§izm tlrmanıyorsa faşizme karşr miicadele o*

a) "Denokrat ikleşme " güncel g6rev diye nitele- nu durdurmaya yönelik olacaktlr. ve o anda ikli-
niyorsa; bundan p." i. t".y..rı ", 

d.ınokrat ii hak ve darda olanlara sahiP çlkalacaktlr. Yok eger faşizm
tırgiirııitler kazanllması, 8aliştiİilmes1 ve pekiş- iktidarda ise ve yayrlryor, azgınlaşlyorsa, faşiz-
tiiilmesi uğruna vetdiği mücadele anlaşllır. a za, me karşr mücadele ona saldlrna, onlr te'rit etne
maJI kavramrn "demokratikleşme" o1arak ifade edi1- biçiminde o1acaktlr. Ve o anda iklidara karŞı o1u-
mesi yanlıştrr. "Günce1 göievimiz, demokratik hak nacak,' iktidaİa saldtrrlacaktar. "Tıımanma" ve "ya
ve ozliirltkler uğrtna mücadeledir" şeklinde söy- yrlına" kavramlart araslndaki faşizme karŞı mücade-
lemek gerekir. 1e biçinıini kbkten deği§ik krlan fark bııdııt,

b)',Demokr4tik1eşme',teme1görevdiyenite1eni-4)Kongfekatarfafan7nII.bö1ününijn2'3.
yorsa; bundan proleteryanln ülke çapanda denokİa- 4- benxferi hep Şögle sanfan7qoİi "." hesap so-
siyi kurııak ugruna verdiği mücadele anlaşl]rr.'Ie- rulnaJ7d7I." "--. qasal kovuŞLurna aÇ!]naJlcllr.--"
ınel görev olarak söylenen bu miicadele ise devrim "... adafet önijne getiIi]neiidiI-" (abÇ),
sorunudur. Demokralik hak ve özgürlükleİin kaza- Burada, Eüm bunlarr kim yapacak sorusu akla ge-
nrlmasr, geliştirilmesi ve pekiğtirilmesi ise bu liyor. son bölünde söylendiğine göre TlP, bu ta-
devrimin ;ubj;ktif koşullarıyla ilgili günlük mü- leplerin gerçekleşııesi için mücadele edecekmiŞ.
cadele soıunudur. Yani bunlar birer talep (mücadele hedefi) imiş,

Cörevio bu iki biçiminin aynl ijz üzerinde ifade AlEl çizili sijzcükler bo İıücadelenin nas1l ve ne
edilmesi yalnrzca bii metod yetersizligini getir- biçimde olacağ1 konıısunda yeteİince bilgi sahibi
nekle kalmıyor, aynr zamanda görevin 6zünün de be- olmamızr sağllyor. ve hele sorunun konuş tarzlnda-
1irsizleşmeİini ""glryu.. Ne, ne zaman, nasr1 ya- ki "düzene saygl" ifadesi bu konudakj kanaatimizi
Pllacak sorusrr.lun cevabt alüşünsel bir kargaşa i; iyice pekiştiriyor. Acaba neden sözü edilen kiŞi-
iind" vot olıın oitlivor. 1erin cezalandırıImasr açık açrk söylenmiyor? Ve

2: ,,Denak!ds] mücadcıes, anti_denak!:atik eğj]iİ, hatta bu-;;ın nas,l ve ne şeki]de ola"agl neden
ve üggufamafaıln ekononik kagnakfa!:7n7n kuıutulma- belirtllmİyor? Dİkkatle Okunıırsa bu bölümde MIIP,

slnı da hedef afna]adar" AP ve yandaşlarlnln açlkça suç]afftradtğl da gijrüle-
Demokrasi düşmanlığlnln ekonomik temellerini cek!ir.

kurutmak, yani al! yaplyl değişEirmek bir devrim Bu denli esnek, bu denli dolayll anlatlm sos-
sorunucluı, Oysa TlP btn" açıtçİ söyleyemiyor ve yalistleıin üslubu olamaz. Burada ŞöYle denebilir:
bu işi günce1 biİ sorunmuş gibi sunuyor. ".., kuru TİP resmi ya da yarl-resmi olarak bunlarln aÇlkÇa
tulmasrnl da hedef almalrdır" diyerek buradaki "dd' 

-faşist 
o1duğuDu belki bin kez söylemiŞlir. oysa bu

eki ile sorunu demokIasi mücadelesinin Eürlü he- cevap bizi taEmin etniyor. Daha 6nce s6ylenenlerin
deflerinden öneınsiz biri imiş gibi 8österiyor.Böy- TtPlin "bu en yüce organlndal' bir kez daha net ve
lece devıiınle çiizüınlenecek bİr sorun srradan, ö- anlaş1l1r biçinıde dile getirilmenesi nedendir?
nemsiz, günce1 bir dururna getiriliyor.. Burada en önemli soruna geliyorı.rz. "laŞizmin

TtP "demokrasi" ve "devrim" sözcüklerini bira- tllfuanlşlna ilişkin o1arak TlP kendisi hangi ön-
r.aya getirmekten israrla kaçrnryor. Çiinkü bu iki 1emi almayl düşünmüştür?" Buna irişkin o1arak "Bü-
kavfamln biraraya gelmesi "Demokratik devrirü" de- yük kongre elden 8elen bütün çabay1 göstermek üze-
mektir. I1P ise bunun çoktan aşlldlğınl söylüyor. re parti oİganlarlnl Ve tek tek bütün üyelerini
Böylece "demokrat ikleşıne " mücadelesinin yalnlzca görevli kllar" deniyor. Bir parti üyesine bir bü-
bir yönü ileri sürülüyor ve oüuü devriEle çirzümle-, yük kongre "elden gelen bütün çabay1 göster" der-
necek olan Eenel yönü giizardı" ediliyor. Bu ise, se bt hiç bir şey demektir. Bir parEizan için hiç
TlP'in refoİmist karakterini bir kez daha gözler bir şey.,.
önüne seriyor. 5) II- bölünün 6- maddesinin D bendinde şogle

Denokrasi ya da demokratikleşneden sözederken deni]igaI: "Sigasj paIti]eİ kanununün Anaga5an7n ö-
bu sözcükler slnlfsal nitelikleri ile birlikte söy zü ve sozü ile önqönediği xün k757t]a9acü ve ga-
lenmelidirler. örneğin; "Burjuva alemokratik hak ve sak]agrc7 hüküm7eri ]üİürfükter\ ka]d7rlfna77d|I. "
özgürlükler için güncel niicadele" "halk demokİasi- a) Hangi Anayasadan söz ediliyor? 27 Mayıs Ana-
si ya da ulusa1 denokrasi için devrim mücadelesi'l yasasr mr? Yoksa 12 Mart Anayasas1 mr?

"proleteı demokrasisi" gibi pek çok anlama birdeıı b) Sözü edilen 27 Mayls AnaYasası o1sa bile O

gelebiıecek yuvarlak sözcüklerle konuşmak, 56115 Anayasada da "özünde" ya da "si5zünde" bir "sosya-
da koşullara göre bu sözcüklere anlam kazandlrmaya list" parti için yeterli olmayan böliimler buluna-
çaLlsmak oportünizme özgü bir yijnLendir. bilir.

3) "Faşiznin xarıı,anaşlna ön]en]ege ifjşkin ofa-- c) Hiabi; açlk anlatlm1 kullannadan, sözcük--
ıak,, (iiçil-._ leri her anlarna gelebilecek en yuvarlak biÇimlerle

Bu biİ ara başltk. Anlaşıtmaktadır ki, "faşizm söylernek konusunda gösıerilen bu titizlik, hu has-
trrmanryor" (2) ğortşiine ıiP de katılryoi. p,role- sa;iyet aslrnda "düzenin yasalarrna hürmet" Çaba-
ter'in i. ".yr"rid. '-'I'aşizm üzerine" başlrklı' ya- srnda., geliyor. Bugün bir sosyalis! partinin söy-
zrda "tınnanna" teorisinin yanllşllğ1 ,İ iill." g..- 1em.si ğereİ."n şudur: "Anayas ada_.ve.. yasalardaki
çeklerinden uzak oluşı_leteri.ıce 'seği_reıroişgiİ. Bu . siyasi partiletİn denoki:atik özgütlüklerini klslt-
iaaa tir te, aana teTlrErim; Tıirı.iÇ Üe 'iaşir.' ıaiar, ırikünııerin kald:,rrlması için miicadele..."
kendine bir kitle tabanl oluşturmuş Ve iktidara Bugün Demirel ve benzerleri 12 Mart Anayasasrn1
tlrmanmakta değil, bizzat ikaidard; olaİak yukar- bile yeEersiz görnekte ve değiştirmekten sijz et-
dan aşağlya tüm topluna egemen o1maya çalışııakta- mektedirler. onlar bu işi faşistleştirmek anlamtn-
drr. iaii'sorun ,,tirman.ai degil, ,,yayrina, yay_ da düzenlemek istiyollaı:. Bir devrimci parti ise
gınlaşma" sorğnualur. rriq kimsJ "İnriyi "re g.İi:- 

"orrr,r,, 
demokratikleştirne o1arak ele alabilir ve

İip, yltiralglJ<itle tabanrnr yeniden kazanmaya almalldtr. Bunun hiç bir yasal sakrncasr voklı,ır,
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Hiç kiEsraE-nI6 uzlaşmasını ',yasar-i_atiiıaa: |qdvlet işletiieIeri aTasıidi.iTdnu foiilat-ınıö qağ'

1aıı, la maskelemeye taltnasın."İu İiizenae .r.yin lrP;."r..r,na ila,Janan ortak77k ve işbirfiğine son
;;;".i-";i;;;; oi,yio ,,aegir"'oİİ,!""" 

",r.ş."" \-_ l!i::f!:\ "!\}! bla "?E' !:-.,!!a::"4:"YlYd!::-
ıİİa"" İot daha iyİ bilenİer vardrİ, düzenin sil- ,,BununLa birlikte" diye başlayrp paragrafın bo-
1esini İn agrr Uiçiode yiyetek anlamrşlardıt bunu| riuna alek süren bölütr! özellikle iinenli. 8.7.1975 ta

6) II. Bİlünüı, ?. naddİs inae şögle denigor, '"t İii,ri deooktasi bildiıgesinde sözü edilen "ekono-
nagasanıa 2. Dadd.esi, Tüİkige cufihurigetinin "ni+ tqik kaynaklaİl kurulma" bu söylenen iiotemlerle ya-
ligetçi'' değil "ni].7i" bi, tlevlex o7arak tanLn7a+ drlacak olsa gerek.
dı|ğı ialde, burjuva iktjttaİLarrnan şoven nilligex, a) Heİ şeyien önce bütün bU işleri bu düzende

çi biı politika qüderek burjuvazinin ve bügijk top- yaprrıak olanaklı mr? çok açıktlr ki bu sorunun ce-
İak sahip.Ierinin egefuen] iğini ve ÇJ.karlar7n7 /üoİut ,Vab1 "hayrr" dır.
nak, bozuk düzenjn süİekli]iğini sağlanak anacıgJh : b) ,lBiiyük tekelci sermaye kurırluşlarl en_ slkl
Doği ve Günegdoğu iJldrinde ugg)faga ge Ldik]eİj a9 bir ;içinde denetlenuıeli" deniliyor. Tekelci ser-
r7nc, ve basktcü ıİİçr şo!.en ,Jggu7ama.7ara, ]<]şkrrF ;ffiffi; olduğu bir düzende onun denetlenmesi
Ba ve salilıx77ara son verifne.Liiir- ;;;;; ". sıkı bicimde ilenetlenmesi olabilir mi?

Tiirkiye'de bir sosyalist parti 1rkç1llğt l<rnıL |"[;l"' sermaye denetlenebilir mi? Bizce tekelci
yor. Dayandığı tez ise şöyle: "Anayasamrzın ikincl ,5ar"r" d"rr.ti".r.r"r, ancak ortadan ka'ldlrllabi-
ııaaaesioa. milli devıet diye Eanlmlanlyoruz, miı,t- ıir. i,_ı ise bir devrim sorunudur. Tüo sorunLara
liyetçi devlet diye değil. o halde şoven milti-r o16,rgu gibi tekelci sermaye soİunuiıa da l'deneğle--

yetçi bir poliEika güdüImemelidir."'Yani Anayasa_L ,"t;";.İt İ"ı İğ İİ İ ti. oıçiia" de olsa krrnak" ğiçi-
İıın " ikinc i' nadde s1 nmilli" değil de "milliyetçi" .l..a" u"ı.ı.srİı. llp'in reformist karakEer'ini bir
deseydi şoven baskllar ıneşruiyet mi kazancaktl? kez rlaİıa seİgiIiyor. özetlikle "tekelci faaliYet-
(Kaldl ki Anaya6anln özti diye nitelenen başlanglE lere karş1 k;llanılabilecek J3§gL olanaklaİdan ya-
kısmlnda "milliyetçilik" kavramlnın yeri vardrr.) narlanılİalr, yeni ve eEkin !!|alar çrkartılrıalr--
sosyalist bir Parti Ulusal Sorun'a biiimsel sosyai dEr'' sözleri bir kez daha ve açlkça "diizene hüİ-
_liznin ilkeleri açtslndan ml bakacaktlr? yoksa bur qetl' i. simge'liyor.
juvazinin koyduğu kanunlardaki açrdan mt bakacak- Dikkatli bir okuyucu tün bulanıkllğlna rağEen
Elİ, _ , , _,_ ^^^.,^! :_*i_ 'kıritiı. özgürlükleİe ilişkin olarak" başllğl a1-

- -:1rFÇTlığ, şovenlzml krnamak.rçın :"'lii1:'i1" trnda bir dizi söoürü slnırlandlrma doğrultusunda,

i:}Ti"::i;:lil";lİil;,':i}::: İ:i!iti: ,üiİİİr :r:::İl,:ıl;Ti:;i::,"?i""İl}t:iill.?:ı;§ii:l;l';-
8öre suç olduğu doğrudur. '" 1:::i:: I'İi:i":},:i_ i""-"i""..iı. değişiklikleri poıitik anı..ler oıa-
reken şey yasan!n bıçlm1l: ',Y:l':I::}T_"Y"^i,i::].: rak sunnak,devrimie çilzümtenecek sorunlarl gijnceI

:l: :ilil,:i:l,:Tilffİli:,; r::",il::ilr." ",;Hi: talepıer ş;klinde sunmaktır. Bu ise ,reformizmden

sokulana dek, 1rkç,.lı,ğ,, ş.";;İ".';;İ;;İ;.r. ';;-r o,$:i,}i:,u;ı,İ:E::::,rr,,,,e. 
eskeıj hiznet .ij_

rrp

7) II. Bö]ün fuadde 9-A) ]ü kit_le_zeİi

İak dağr7anL, xopıaksaz ve a2

Devlet sorunu sağ oportünizmin bütün çeşitleri-
nin ortaya çtkarılmaslnda çok iyi bir ayrlşEIrı.c1-
ar{. llanli İür oportünizm olursa o1sun devlet ko-
n,sundakİ tezlerİne bakmak onun rengini hemen bel-

;;İ ,aı"rlna urgü" olaıak düzen7ennel i,

İİE denetlen.e7i, bünun için özef

TtP Büvük Konqre kararlarlnı gözden geçirırken
binimsel devlet İeorisinin bu işlevine bir kez da-

li eder, irirken

okuyan
ParEi pİogramtrıda "demokrat ik 1İ"l1i__. ^İİii:"" ;;.-;;;i.;;;'"osy.ri"ti devletin temel öğesi ordu

geçilınişrir" deyip,.sonra,9:,,*:l9::,l:'::]i""oi,: 
".."lrnu., 

b, biçimde ele aIInışının ya|n|zca re-
"toprak ve tarım retormundan" sozetmeK aqı K DI(

çelişki değiı mi? üste]ıu ",,,"ii)ii'i'.,!:;,::::ll "'ö:İi'H"İ:İİ.İ'!İİİiİ"}ili'i;ln]zca onun şu ya
gerek§ey]e bunu 

'stemek 
"demokratlk deVrlm yaplr- 

da bu vijnünün dÜzelcilmesi,reforme edi,lmesidir.Sos
mıştır" tezini yeterince ya lanl aml Yoi _mu'a __.__,^. ,.lİ".'İİ.-plİı ..a" sorununa böyle yaklaşmanal1--

8) Agn7 böJün nadde lol: "Denokras|ge qone]eh J.--_ -

en bügük Lehlike, anLi-denckratjk ..ğiJin ve basJ<,r- o1r'
7aİan xefi,ef kagnağa enpergaf;rn ve Lügi;ı< tekelci" Bu bölünde söylenenler 1,1"'::1 temelden yanllŞ
setmagedi7:, Bü'en- geİici güçlerin egenenfiğjnin gok o1ıüakla kalnlyor, kendi içinde..bile eksik ve ttl-
editnpsi.golü ancak işçi ve eflıekçi İ,nıtlu",n ,k- a"r"., bir yaİrraşı,m orarak.gijzükül9r Talepler o-

tiilaıaniİa kökfü dev7etfeşx;rıııeıeııe açıJabilir" larak siiyLenen sözler pratik_hiç bir anlan ifade
Bünun7a biİ7ikte, vaİofan koşul]aİda da eı,ekç_l eturezken öroeğinj "ord;daki fa§i.sc,,gerici unsurla-
halk g!ğ]nfarrnı ezen bügük sernage tahakkününüh rrn temizlenmlsii "erfer" oy hakkt" vb, gibi sonul

.ur.rlrurr, tapfün hagaiünan ti,)n afan]aİataki eti ta+epler eksik blral<rlmlş: _. ,.=.

ha tanlk oluyoruz. Yukarldaki satrrlarl

yalist birparti ordu sorununa böyle yaklaşmanalI--

kin.liğinin biI öıçüde a" "r"" ı.rrjr.r, iiit;"ai;r, --'ibj 
""oo" 

L8): "savgeL]er Biı]i_ğ_i ile ort:akJaşa

;;İ.;İ' 
'^"rr".r;," 

r", hazır'ıunnış bu7unan sigasi *.|:',':i.:_ |."^:n:,"'^_,,,21'_
kin]iğinin bit öfçüde de ofsa kaİafnas, nünkündü,
?ek1lci faaliaex7ere kaİ,J-' kulfanıfabi7ecek gasa

an',önce in2alannala ve bölqedekj _tüm 
konŞü deu7e,t-

ffi1..}1"a".tı"ı,vesafil7İnazl7kanfaŞnafaIıgapılına.
;n ",kür4llr,de denetlenneli. bunun iÇin öze] ku- lLd7r."
,,^1", oıuşx"ruınaf7, bügijk tekefci kuİu]Dşfarla ) i ] Burada kastedilen dostluk iki durum_lçln _one-



2l
l rilmi§ olabilir; biiinciJi bugünliii-, fişiii llc'n{n ne1 ila özeli karıştlr!ıa, devrim sorı.ınu- ile günün
iktidarda bulunduğu Türkiye ile örneğin faşist İ- acil devrimci giirevlerini özdeş gösteıme, günc€1
ran araslİrda, faşistlerin işbaşrnda butunduğu ü1- samut talepler;en kopukluk genel azellikler olarak
kelerin aralarındaki çelişkileri uzlaştlrrnak dost dikkati çekiyoİ, v" en önemiisi her biilümde özenli
olmalar1n1 istemek sosyalistleriü işi değildir ve bir.'düzene hiir.met'l...
o lamaz .

tkincisi, enekçi halkln iktidarda bulunduğu iil- (l) Büİada şunu betixte7in) ',Pfograr,ala uggufana-
kelerle dostluk kasdediliyorsa, bu olmaz. Çünkü, bifir taleptel ifeİi sürüfnelidir'' tezi ile ,,Kong-
fark11 sosyal sistemlere sahip ülkelöt barış için- 'rğ kararlazı bizzat paİti xaİaflnilan uggütanabitil'
de birarada yaşayabilirler ama dost o1alDazlar. so- kaİarfar bütünselliğidfu. '' xezi agİa şeg_ıerdir.B_i-runun dostluk biçiminde konulmas1, Leninist- barlş Iincisj tez feformizmtliİ, oporxünizndir. ögle dü.
iÇinde birarada y3şama ilkesinin sosyalizrne yabad- ıuDlaı a7ür ki hiç uggufarna o1asııığı oİnasa da
c1 yanllş bir yoruııundan başka bir şey değildir. paİti pİogIan7nda, paItinin niteliğinjn açrkça

ç befir]ennesi, kitfelerce kavranmasa için belli il-* * keler ger düabi]ıı-
tLP birinc i büyük kongre kararlarlnln gene l bir

gözden geçirilmesi bizi ğ" "o.,uçİ... 
gaİı;İııv"İ, l- |2] B:i de ı|faŞizn tlr ]an'gor" sözcüğinü faşizmin

|rı< seçiı.-ırer satlrda, her p.."g..t."'*ari"i"" o- a:s:raŞ,,as]nı ifade etnek anacıgla ku7fananla.
iortii.,izm. özgü ,,yuvarlaklıi"-;;- [;İJİkİ;;.;.;. uaId,a, Scjzünijz e]bette anfara değildir. Artlk "tır
nin ttınii oporiüni2nin bu ilke1 bici;i;i; -;. 

ü;;;" - T-"a" , 

faş izn" tün İevizgonisxlerin fazjm tablif-,
bir şey yiiirıneden yeni bir ,"."r,]."-r".eiıİy.;.Ğ; JeIinjn oIxak baŞlağa afnüŞtuI,

öı_ürı yı LDöN ü ruıüıı oe
o aa aa

ŞEFI,X HUSNlJ'rıı ANıyoRuz.

"...Türk u]-usunun bağımsız yaşamak hakkını yadsıyanlara
karşJ. açt].ğım].z kanl]. mücadeleyi İzleyen konferans ve görüş-
meler dönem,l_ de sona erdi . Bitmez tükerımez pazarlıkl,ardan, göz
korkutmalardan, kurnazlıklardan sonra sonunaa ttilaf bezirğEn
hükiimetlerinin açıkgöz temsilclleri lktisadi ve mali ç].karla-rın:- sağlam kazığa bağladıklarına inanarak bellrll s].n].rİar İ
ç J_nde egemen]_ik haklaİımızı onaflayan antlaşmaya ve ona bağlı.
söz]_eşmelere imzalarını koydular. Böylece uzun zanand].r süren
faciaya görünüşte bir son verilmiş oluyor.

Görünüşte diyoruz. çünkü öteden beri öne sürdüğitmüz gibi,
Avrupa kapitalisti-eri bizi bağımsız bir hükiimet tanımakla,ge-
J.ir kaynaklar]_nLl zı ve iş yeteneklerl_miz i doyma z bir lştihayla
sömürmek ve dolayı sıyle ekonomik bağımJ_ılıkları altına a].mak
isteğinden vaz geçmiş olmuyorlar. Bundan sonra barlş yolu ve
baskılarıyle, bLze karşı, top ve tüfekle olduğundan daha müt-
hiş bir savaş yürüteceklerdir. Bu savaş bİr uluslar savaşJ- de
ğil, bir s]-nrf savaşJ. olacakt].r. Cephenln blrinde ülke ahali-
sinden olan ortaklarr, komisyoncularJ- , simsarlar]-, tşbirJ.ikçi
lerİ ve ücretli vekit].ert lle btrlİkte hareket edecek olan Av
rupaının kapitalist s].nıfJ.i diğdrinde de yoksul ve orta hallİ
köylü ve işçilerimizden oluşan hernen bütijn Türk halkı, yani
çalışanlAr sın]-f ]_ yerlnJ_ alacaktır."
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Ienin ı in iloğın gıldö-
niin,ünde 28 ocak l924'de
kİem7İn Askerİ okulurrda
gapıLan "Lenİn'i Nııa"
top7anxJ.srnda, Stalin go7
tlaşın verdiği sögLevden
bazJ.hölijn7eİİ aşağlda
Sunugotuz.

"DAGIAn
AnTALL,

DAĞLAR KARTALI

Ben Leninli ilk defa 1903lde tanı.dı.m.
Bu yüzyüze bir ianışna değildi; mektup-
laşrnayla sürdürtilen bir tanışınaydı. Ana
benim üzerinde derin bir iz].enim bırak-
t1, Partideki çal.rşmal.arın boyunca süren.
bir izlenim. Ben o sı.ra Sibitya'da sür-
gündeydim. 1900l1erin sonundan bu yana
ve özellikle 1901'de, Iskra'nın yayln-
].armasından sonraki Leninlin devrimci ey
lemi konusunda bildikleriıı, Lenin' in
şahsında olağanüstü çapta bir adama sa-
hİp bulunduğunuz kanısına beni vardlr-
mı-ştl. Ben onu sadece Parti liderlerin-
den biri saymıyordrım, Partiınin gerçek
kurucusu olarak kabu]. ediyordum, çünküPartinizin özünü ve .acil ihtiyaçlarını
yalnrz o anlamaktaydı. Onu Parti'nin ö-
teki 1iderleriyle kıyasladrğıın z.ıman,
bana hep çalışna arkadaş !-arrndan Ple--
hanov, ],Iartov, Akselrod ve ijtekİlerden
iki karış daha yüksek gibi gelirdi. On-
larla k:-yasladlğrında Lenin, sadece li-
derlerden biri değildi, en yüksek çaptabir lider, savaşta korku nediı bilne-
yen ve Partiyi Rus devrim hareketinin
henüz keşfedilnemiş yıllarından iJ.eriye
doğru yürekle götüren bir dağlar karta-
1-ıydı. 8u izlenin beni öylesine kavradı
kİ, yurt dışrnda bit sİyasi sürgün ola-
tak yaşayan yakın bir dostuma yazarak
bundan söz etmenin gereğini duydum ve
kendisinden bu konuda ne düşündüğiinü
sordum. Kısa bir zlman sonra ben Sibir-
yalda sürgün yerime vardığ,-trı sJ.rada -bu
1903lün sonlarrndaydı- dos tumdan tutkulu
bir mektup aldı.n, Leninıin yazdı.ğı ba-
sıt ana derin ifadeli nektubu da bir-
likte geldi. öyle anlaş:lıyor ki, dostun
mektubunu Lenin'e göstermişti. Lenin' in
notu nispeten kısaydr, aına Partiınizİn
pratik çallşnasrnr yürekli bir ' eteşti-
risini ve henen önümüzdeki gelecekte bü-
tün bir parti çelışna pl-anı.nın açık se-
çik bir özetini ihtiva ediyordu. Ancak

Lenin en çapraşr-k konuları bu kadar ba-
sit ve açık şekilde, bu kadar özet ve
yüreklice, bir cüo]-enin konuşnadığı, si-
lah patlar gibi patladığ| t axzd.a ifade
edebilirdi. Bu basit ve yürekli mektup,
Leniniin Partiııizin dağl.aı kartala oldu-
ğunun inancını güçlendirdi. Eski bir yer
altr militanı altşkan]-lğayla ],enin ı in
bu mektubunu, birçok başka mektupları
gibi alevleıe havai.e etmiş olnandarı ötü-
rü üzgüaüın.

Leninlle tanrşmam o zamandan başlar.

İLKELERE BAĞLILIK

Parti Liderleri, partilerindeki ço-
ğunluğun görüşünü hegaba katnamazltk e-
denez].er. Çoğualuk, gözönünde tutulmadan
edİlemeyecek bir güçtür. Lenin bunu her-
hangi bir paıti lideri kadar anlamı,ştı...
Ana Lenin çoğunluğun esiri değildi, ö-
zellİkle o çoğunluğun ilke tenelİ olna-.
dığı zamanlar. Partiniz tarihinde öyle
zamanlar olmuştur ki, çoğunluğun görüşü,
ya da partiniı geçici çıkarları. prole-
taryanın teme j- çlkarlarıyla çelişniştir.
Böyle durunlarda Lenİn hiç duraksama gös
ternezdİ ve kararlılakla Partinİn ço-
ğunluğuna kar§ı ilkeyi savunurdu. Üste-
1ik o, böyle duıumlarda, herkese karşı
tek başına dikil:ıekten de korkmazdı. Çün-
kü o, sık §ı.k sbylediği gibi, "ilkeye da
yanan siyasetin biricik doğru siyaset o1
duğunu" gözönünde bulunduruyordu.

Şu iki olay bu bakırndan karakteris-
tiktir.

Birinci Olay: 1909-11 döneııindeyd i,
partinin karşr-devrim taraflndan ezil-
diği ve tan bir çözülııe halinde olduğu
dönemde. Bu, ?artiye inançsızlık döne-
niydi. Partiden büyük gruplar hal.inde sa
dece aydrnlarrn değil, aına kısmen işçi-
].erin de ayrıldı-kları bir döneındi; gizli
örgütün gereğinin inlİ6r edildiği, bir
likidatörlük ve çöküş döneniydi. Sadece
ınenşevikler değil, bolşevikler bile, ço-
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ğunlukla İşçi §ınıfı hareketiyle bağları
kopnuş olan bazı hizip ve eğilinlerden
öte bir kuvvet ğeşkİl etnİyorJ.ardı. Bil-
diğiniz gibi gizr.i partiyi tamaaen da-
ğLtna ve işçileri iktidardan icazetli
liberal bir stolipiı partigl içinde ör-
gütleodirse fikri bu döneınde i].eri §ü-
rülnüştür. Lenin o sıra gene1 salgın has
talığa tutui.nayan ve şaşılacak bir sabır
ve olağanüstü sebatı.a Partinin dağrlnlş
vesarsılmışkuwetlerinİ toplayarak,
işçi sınıfı hareketi içinde her tür].ü
partiye karşl eğilinle nücadele ederek
ve görülnedik yüreklilikle ve eşsiz a-
zimle Parti fiktini savunarak Parti bay-
rağlo1 yük6ek].erde tutan tek kişiydi.

Bildiğiniz gibi Parti fikrini savuna-
İak Paİti bayfağını yükseklerde tutan
tek kiş iydi.

Bildiğiniz gibi rarti fİkri uğruna
girişilen bu ııücadeleden eonunda Lenin,
f,|Jzaftet çıknı.ştır.

İkinci Olayı Bu 1914-17 döneniydi,en-
peryalist savaşln olanca hızıyla sür-
düğü ve sosyal-deııokrat ve sosyalİst par
tilerio hepsinin, ya da hemen hemen hep-
sinin genel şoven nilliyetçi histeriye
kapıldıklaıı ve kendi nenlekeE].erinin eın
peryalizıoioin hiznetine girdikleri bir
dönendi. Bu ikinci Enternasyonalin bay-
ıağr.nl kapitalizınİn önünde yerlere in-
dirdiği ve Plehanovj Kautsky, Guesde vb.
gİbİ kİnselerin bile şovenizm dalgasına
dayanamadıkJ.arı bir dönendi. Lenin o
döneıOde sosyal-şovenizme ve sosyal-pas i-
f izıne karşı kesin müeadeleye gitişen,
Guesdellerin ve Karıtskyıleıin ihaneti-
nİ açığa vurup suçlayan ve iki caııi ara-
srnda binamaz "devrincilerin" korkaklr-
ğını eleştiren biricik kin6eydi. Leain
kendisini önens iz bit azınlığın destek-
1ediğini biliyordu. Ama onun için bu ö-
neınli değildir. Çünkü o, önünde bit ge-
leceği o1an birieik doğru politikanr.n,
üutarl:. enternasyonalİzn politikası o1-
duğünu, bİricik d6ğru politikanln ilke-

.ye dayanan politika olduğunu biliyordu.

Bİldiğiniz gibi yeai bir Enternasyo-
nalin kurulmas:. uğtuna bu mücadelede de
sonunda ouzaffet o1an Lenin'dir.

'|İ!.keye dayanan politika biricik doğ-
ru politikadır" ... İşte Lenin, bu for-
mülle "zaptedilınez" kaleleri hücuınla zap
tetti ve proletaryan:.n en iyİ unsurları-
nı devrimci marks izme kazandı.

Pf,l[,§ffi

YIĞINIAR"A, GWENME

Teoriciler ve parti liderleri, ulus-
ların tarihlerini bilenler ve devrimler
tarihini baştan sona kadar okumuş olan-
lar, bazan kötü bir hastalxğa tutulurlar
bu hasta].lğa y:.ğı.nlardan koıku hastalı.ğı.
yığr.nları.n yaİat!-c!. gücüne inançsızlık
hastalt'ğ]. denir. Bu, bazan liderleıin
devtİrLer tarİhİni geıektiğt gİbi
yı.ğt.nlaİ].n yar. atlcı- gücüne inançsızlık
hastalı"ğı. denit. Bu, bazan liderlerİn,'
devriınler tarihini gerektiği gibi okuna-
nış o1"abilen ama gene de kader tarafln-
dan eski düzeni yrkma ve yenisini kur-
ınayla görevlendiren yığınlara karş1 a-
ristokratça bir tavıra sebep o1uı. Bu a-
ristokratça tavlr, un§urların kopup ba-
şıboş hareket etmesinden, y,.ğr.nları.n ge-
rektiğinden çok şeyi tarhip etmes inden ,
kotkudan ileri gelir; ylğı.nlaıa kitap-
lardan bir şeylet öğretneye çallşan, aBa
kendisi yı.ğı.n].afdan bir şeyler ijğreııne-
ye yanaşmayan bir vasi rolü oynana iste-
ğinden ileri gel ir.

Lenin bu ]-ider].erin tan tersiydi.Ben,
Lenin kadar proletaryanın yaratlc1 gücü-
ne, devrioci yeteneğine ve sı-nlf önsezi-
sine detin inancı olan başka bir devrim-
ci biJ.niyoruıo. Ben, Lenin kadar "devrim
kaosunu" ve "yığınların başlna buyruk
davranışlarrnrn meydana getirdiği karga-
şalİgın" kendini beğenmiş eleş t iric ile-
rini kötüleyen başka bir clevrinci bilııi-
yorun. Bir konuşma sırasında arkadaşl.ar-
dan biıinin "devrini norma!- bir düzenin
izlernesi gerektiğini" söyleoesi üzeıine
T,enin acr al^ayl.a, şöyle deınişti: "Dev-
riınci geçinen kimselerin tarihte en nor-
ınal düzenin devriınc i düzen dlduğunu u-
nutmalaıı üzüntü duyulacak bir şeydir."

İşte Leninıin yığınlara tepeden ba-
kanlarl ve onlara kitaplardan hocalık
etmeye çallşanları küçümsemesi buqdan ö-
türüdüf. Ve Lenin'in durmadan tekraıl.a--
dığı şu öğüdü de bundan ileri gelınekte-
dirı yığınlardan öğreırinİz, onların ha-
reketİni anlarıayİ ça1:.şınrz, ytğın].arın
mücailelesinin pratİk tecrübeğini dikkat-
le inceleyiniz.

Ylğın].aru yaıatı.cı gücüne inanç .. "
işte Lenintin ilkel kuwetleri anlamasr-

"" i*an veren ve bu güçlerin hareketini
proleter devrimi kanalrna yöneltTnes lnl,
ınürıkün kılan şey, onun eyleminİn bu ö-
zelliğivdi.

( DevamJ, arka sahifede )



DEVRİM DEHASI

Leni,n devrim için doğmı.ıştu . 0, ger-
çekten devrimci patl,ayışların dehas ıyd ı
ve devrini yönetme sahatlnın en büyük us
tası.ydı.. O hiç bir zanan devrinci ayak-
laoınalar zamanlarında olduğu kadar ken-
disini özgür ve mutlu hissetnenişti. E1-
bette ki, bunuola, Lenin'in bütün dev-
riınci ayaklannaları egit olarak onayla--
dığını, ya da onun her zaman ve he! tür-
l,ü şartlar altında devtiınci patlayr.ş].ar-
dan yana olduğunu deııek is temİyorum. Kas-
tettiğiın asla-bu değildir. Deınek istedi-
ğirn Leninlin o parlak kavrayış ve sezL,
sinin. devriroci atlavıslat zamanlarrnda
oldugrİ kadar hiç bir'zdrnan o kadar açık-
ça meydana çıkınadığıdır. Devrimcİ ayak-
laıımalar esnası.nda o sanki çiçekler gibi
açardl, ne olacağrnı önceden görürdü,
sınıfların hareketini ve devrimin çize-
ceği muhteınel zikzakları saoki avucunun
içindeyıniş gibi sezerdi. Partiıniz çev-
relerinde hak].r olarak şöyle denirdi:yük
selen devrim dalgasrnda Lenin suda balrk
gibi yüzer.

1şte leninıin taktik sloganlatının
"şaşılacak" açıklığı ve onun devriııci
planlarının "şaşılacak" yütekliliği bun-
dan ötüriidür.
ALçAK GijNÜLLÜLÜK

Lenint]-e ilk defa Aralık 1.905lde Tam-
merforz'daki (Fin].andiya) Bolşevik Kong
resinde yiizyijze kaış:.laştı.m. Partiınizin
dağlar kartalını, büyük adanı, sadece
siyasi bakı.ından büyük değil, rnuhayyelern-
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de Leninli bir dev o].arak canlandlrdr-ğlm
için, fizik an]-amda da büyük adam]_ görme
yi umuyordum. Alelide görünüşlü bir a-
darıla, boyu ortadan kısa, sıradan fani-
l.erden hiç bir şekilde, görünüştü hiç
bir şekilde ayırdedileneyen bir adamla

.,karşılaşınca ne büyük hayal kırıklrğına
uğradım. . .

"Büyük adamın" toplantılara geç gel-
nesi 6det sayılır; öyle ki, toplantı-]-aı-
dakilergelişininefeslerini tutarak
bekleyeceklerdir; ve sonra, büyük adam
içeri girneden hemen önce, ihtar fısıl-
tı-s1 her taraf:. saracaktrr: "Şişşş!. Su-
sunuz].. Geliyor." Bir etki yarattı,ğl,
saygr telkin ettiği için bu merasim bana
pek gereksiz gelnezdi. Lenin'in kongreye
delegelerden önce geldiğini, bir köşeye
otuıduğunu ve konferanstaki ön sıradan
delegei.erle, alçakgönüll_üJ.ükle konuşna-
ya, sıradan konular üzerİnde konuşmaya
daldrğınr öğreninee ne büyük hayal kı-
r:-klığına uğradın. Bunun bana o sıra ba-
zr teme1 kuralları.n ihlnli gibi geldiği-
ni sizden gizleneyeceğim.

Bu sadeliğin ve alçakgönül lüğün, bu
göze çarpmamaya çalışnanın, ya da hiç
değilse göze çarpmaya çalışmamanın ve
kendi yüksek nevkiini belirtmeınenin, ye-
ni yrğınlarrn, bu özelliğin sade ve a-
].elide insanlar yığınlarının, insanlığın
"en derin katlarının" yeni tipte ]-ideri
o].arak Leninlİn en güçlü yanı olduğunu
ancak sonra]_arı. anlayabildirn.

"...EMEKÇ1 SINIF HAREKETİ tçlNDEKİ BuRJWALAR VE oPoRTtNlsT
LER MARKSİZMİ TAHRİF ETİ{EKTE BİRİEŞIRİER. BU ÖĞRETİNİN DEV-
RtMcİ NİTELİĞ1 vE DEVRtMCİ RUHUNU İHMA! EDERİ,ER, YoK EDER-
],ER VE ÇARPITIRLAR. BURJUVAZ İ TARAFINDAN KABUL ED1LEB1LECEK
YöNLERtNİ oRTAYA KoYARıAR VE YÜCEıTIRLER. !,., iv. İ- Lenin)
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